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Òåðòèøíèê Â.Ì. - Ñèíåðãåòèêà ïðàâîâîãî àáñóðäó íà òåðåíàõ çåìåëüíèõ ðåôîðì

ÑÈÍÅÐÃÅÒÈÊÀ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÀÁÑÓÐÄÓ 
ÍÀ ÒÅÐÅÍÀÕ ÇÅÌÅËÜÍÈÕ ÐÅÔÎÐÌ

У статті на основі системного аналізу 
сучасного законодавства та законодавчих 
ініціатив з урахуванням міжнародних пра-
вових стандартів та прецедентної прак-
тики Європейського суду з прав людини, 
розкриті проблеми забезпечення юридичної 
визначеності та розвитку інтегративних 
засад правової держави в питаннях земле-
користування. Подані пропозиції щодо за-
безпечення права на землю, показані ри-
зики запровадження вільного обігу земель, 
запропоновані концептуальні моделі право-
вих норм.
Земля дана людям на засадах природньо-

го права і не може бути товаром, оскільки 
вона не створена товаровиробником і не 
може мати собівартості. Її, як і свободу, не 
можна втрачати чи продавати. Земля зна-
ходиться в єдності з природою, природни-
ми копалинами, а її можлива приватизаціє 
міжнародними корпораціями не гарантує від 
можливості нищівної експлуатації її надр та 
інших ресурсів. Земля - це унікальний скарб 
усього суспільства, який може бути не тільки 
засобом організації земельного господарства, 
а й певним гарантом суверенітету держави 
та волі народу. 
Ключові слова: земля, воля, прецедент, 

юридична визначеність, верховенство права.

 ÒÅÐÒÈØÍÈÊ Âîëîäèìèð Ìèòðîôàíîâè÷ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, 
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ших цінностей українського народу право 
на які він невтомно і мужньо з жагою до 
життя виборював з давніх часів і дотепер, 
відстоював у лихоліттях історії, має зберег-
ти для своїх потомків сьогодні. Сьогодні на 
Україну як хвилі накочуються нестримні 
правові реформи, які часто торкаються га-
рантій права народу на землю та при цьо-
му не носять системного характеру, а часто 
містять корупційні та інші ризики усунення 
гарантій належного використання землі для 
суспільного блага.

Аналіз останніх досліджень   і публіка-
цій розкриває наявність проблем забезпе-
чення права на землю і волю та розмаїття 
думок учених з цих проблем [7-21]. Про-
блема потребує системного, інтегративного 
аналізу.

Мета статті – визначення основних ал-
горитмів зміцнення гарантій захисту права 
українського народу на землю. 

Виклад основного матеріалу
Земля і воля є найбільшими надбання-

ми нашого народу, якому дісталась нелегка 
доля боротьби за ці цінності. Жага своєї зем-
лі та реальної волі здавна притаманні укра-
їнцям, а благодатна земля наша сприяла по-
яві на складних етапах історії легендарних 
отаманів визвольного руху, – то Іван Сірко, 
то Северин Наливайко, який у 1594-1596 рр. 
підняв найпотужніше повстання де однією з 
з вимог була вимога мати свою землю і гос-

Постановка проблеми
Україна декларує забезпечення верхо-

венства права та прихильність до інших ци-
вілізаційних цінностей. Земля є унікальним 
природним феноменом і одними з найбіль-
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подарювати на ній, оскільки усі тогочасні 
землі перебували у володінні шляхтичів, то 
Устим Кармелюк, то, Олесь Довбуш, то Кос-
тя Пестушко, Пилип Хмара, Мефодій Заліз-
няк та інші повстанці Холодного Яру, то Не-
стор Махно... Жага своєї Землі та людської 
Волі були ідейними дороговказами і рушій-
ними силами багатьох історичних звитяг. 
Сьогодні нові політичні сили з більшо-

вицьким запалом готові реалізувати давно 
забуті гасла, в тому числі і «землю селянам». 
І чим менше залишається селян на селі, тим 
усе частіше і радикальніше ставиться питання 
гарантування «для них» власності на землю.
У питаннях права на землю важливо 

здійснити системний аналіз усього пласту 
законодавчих актів та законотворчих ініці-
атив, що дасть змогу побачити можливі ри-
зики негативних процесів та інші недоліки 
законодавчого поля. 
В останніх законопроектах щодо земель-

них реформ усе частіше зустрічається про-
позиція допустити до участі в ринку землі 
не тільки громадян України, а й юридичних 
осіб, зокрема українських агропромислових 
корпорацій, у тому числі і з іноземним ка-
піталом. До Верховної ради України пода-
ний законопроект, яким передбачено право 
продажу землі як громадянам України, так 
і юридичним особам, у складі яких, не ви-
ключення, можуть бути іноземці або наша 
«еліта» з подвійним громадянством Наразі 
йде енергійна робота з прийняття Закону 
України «Про обіг земель сільськогосподар-
ського призначення».
Спробуємо на основі системного аналізу 

виявити можливі ризики такого підходу. 
Принаймні нагадаємо, що Законом 

України від 23 березня 2017 р. №1983-VIII 
№2302-д, «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо підвищен-
ня рівня корпоративного управління в ак-
ціонерних товариствах» у правовому полі 
України запроваджується так звана проце-
дура «squeeze-out» (сквіз-аут), тобто законна 
процедура примусового викупу акцій у дріб-
них акціонерів, особами, які стала доміную-
чим власником акцій.

У багатьох може виникати питання: «А до 
чого тут процедура «squeeze-out» (сквіз-
аут)?». Логічно виникає риторичне запи-

тання:   «А чи передбачені якісь запобіжники 
від того, що спочатку українська юридична 
особа зв участі іноз емних акціонерів та з їх 
капіталом спочатку на законних підставах 
не придбає значний обсяг земель з вітчиз-
няного земельного фонду, а уже потім окре-
мі її акціонери, застосовуючи процедуру 
«squeeze-out» (сквіз-аут), не викуплять акції 
дрібних акціонерів і не стануть одноосо-
бовими господарями відповідної юридич-
ної установи та власниками придбаної нею 
української землі?». 
Досі чіткої відповіді законодавців на це 

запитання немає. Здійснення самої про-
цедури примусового викупу акції у дріб-
них акціонерів монополістами в багатьох 
аспектах мало чим відрізняється від ознак 
зловживання монопольним становищем, є 
різновидом узаконеного рейдерства. Наго-
лосимо, що відповідно до ст. 41 Конституції 
України «Ніхто не може бути протиправно 
позбавлений права власності. Право приват-
ної власності є непорушним. Примусове відчу-
ження об’єктів права приватної власності… 
допускається лише в умовах воєнного чи 
надзвичайного стану». Спроба на законо-
давчому рівні дозволити розпродаж землі 
в умовах законодавчого хаосу та правоза-
хисного колапсу може виявитись новітньою 
технологією «squeeze-out» (сквіз-аут) по суті 
аферою віку. 
Моделюємо ситуацію далі. Земля знахо-

диться в єдності з її надрами, водними та 
іншими природними ресурсами, багата не 
тільки чорноземом, а й копалинами. Важ-
ливо звернути увагу на те, що згідно з ч. 1 
ст. 90 Земельного кодексу України власник 
землі має між іншим право… «г) використову-
вати у встановленому порядку для власних 
потреб наявні на земельній ділянці загаль-
нопоширені корисні копалини, торф, лісові 
насадження, водні об’єкти, а також інші ко-
рисні властивості землі»… Те, що є можли-
вість власнику землі «пиляти ліс» чи добува-
ти воду з мінеральних джерел, майже не ви-
зиває сумнівів. Але розпливчатий концепт 
– «використовувати інші корисні властивос-
ті землі», не тільки не відповідає принципу 
юридичної визначеності, а й може відкрива-
ти шлях до різних зловживань правом. 
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Прикрий приклад ліквідації зачатків 
екологічної катастрофи на території Стеб-
никівського «Полімінералу» у місті Стеб-
ник, яка могла призвести до зникнення 
мінеральних вод Трускавця і Східниці та 
зруйнувати окремі населені пункти даного 
регіону, та яка виникала через несумлінну 
розробку калійних солей, ярко показує, що 
дрібниць у питаннях землекористування не 
буває. 
З огляду на можливі обсяги можливого 

придбання землі юридичними особами за 
участі іноземних корпорацій виникає бага-
то питань, зокрема чи передбачена система 
достатніх запобіжників, від можливості не 
стільки сіяти на землі волошки, а й добува-
ти сланцевий газ, організувати золотодобу-
вання, добувати вугілля чи нафту … Скупка 
значних обсягів землі іноземними чи оф-
шорними компаніями може нести загро-
зу не тільки нищівної експлуатації природних 
ресурсів, у тому числі добування сланцевого 
газу чи інших копалин, а й екологічній без-
пеці країни. 
У земельних правовідносинах, навіть 

при вирішенні проблеми продажу землі, 
варто було б відповісти на такі головні пи-
тання: Хто, коли, для чого, як, за яку ціну, з 
якими наслідками?
Хто буде організовувати продажу землі? 

Поряд з сумлінними держслужбовцями, це не 
очищені від корупції чиновники з повним 
хаосом законодавчого поля та колапсу пра-
воохоронних органів. Мабуть, логічно ста-
вити питання про необхідність забезпечити 
дієву антикорупційну політику в державі в 
цілому та у сфері землекористування, зокре-
ма, провести аудит землі та належний дер-
жавний контроль за земельними ресурсами 
та законністю виконання юрисдикції дер-
жавними інституціями. Скасування функції 
прокуратури щодо нагляду за законністю в 
діяльності органів влади і місцевого само-
врядування не отримало досі нового інсти-
туційного наповнення. Варіанти зі створен-
ням інституту префектів чи омбудсменів мо-
жуть розглядатись при умові їх створення і 
забезпечення дієвості ще до відкриття віль-
ного обігу землі. Але дієвість має бути забез-
печена і процедурно, і матеріально, і засоба-
ми протидії можливого силового спротиву 

рейдерів чи інших зацікавлених у незакон-
них діях осіб. 
Коли запроваджується вільний обіг землі?-

В умовах військового конфлікту та правово-
го безладу (одні воюють за землю в окопах – 
інші збираються її розпродавати). Не на разі.
ЄСПЛ у справі «Зеленчук і Цицюра 

проти Україн» не випадково зазначив, що 
рішення Суду не слід розуміти як таке, що 
зобов’язує невідкладно запровадити необ-
межений ринок земель сільськогосподар-
ського призначення в Україні (п. 150).
Для чого пропонується здійснити розпро-

даж землі? Оприлюднена мета вільного обігу 
землі не співпадає з інтересами суспільства. 
Поспішність та утаємниченість роботи щодо 
законопроектів показують на хибні кроки. 
У порівняльно-правовому контексті слід 

звернути увагу на те, що у семи європей-
ських держав (Австрія, Угорщина, Латвія, 
Литва, Польща, Словацька Республіка та 
Словенія) для передання права власності на 
землю або надання переваги перед іншими 
покупцями, від покупця вимагається освіта 
або попередній досвід роботи в сільськогос-
подарському секторі.
Досвід країн Європи, де земля ніколи не 

відбиралась насильно у землеробів, показує, 
що тут створюються певні запобіжники від 
огульного її розпродажу. Наприклад, про-
цедура надання дозволу на придбання зем-
лі в Австрії спрямована на збереження ефек-
тивного використання землі для сільського 
господарства, тому для отримання дозволу 
покупець має забезпечити гарантії того, що 
він або вона дійсно сумлінно оброблятиме 
придбану землю. 
До речі, у більшості цивілізованих країн 

з найбільшим добробутом громадян земля 
в переважній більшості знаходиться в дер-
жавній власності, а сільське виробництво 
базується на орендних відносинах та розви-
неному фермерстві. 
У нашій країні ні чинне законодавство, 

ні існуючі законопроекти не передбачають 
ефективної і достатньої системи запобіжни-
ків від нищівної експлуатації природних ресур-
сів, у тому числі шляхом добутку сланцевого 
газу чи інших копалин при запровадженні 
існуючих пропозицій щодо скупки значних 
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обсягів землі юридичними особами з участю 
іноземних компаній.
Як моделюється продаж землі? Без завер-

шення створення системного всеохоплюю-
чого земельного кадастру, жорсткого конт-
ролю та надійних гарантій для вже працю-
ючих на землі, в умовах наявності хаосу з іс-
нуючими документами розпаювання землі в 
селах, існуючих проблем об’єднання громад 
та функціонування органів місцевого само-
врядування. 
При об’єднанні сільських громад багато 

селян не можуть знайти сліди своїх оренд-
них угод і інших документів, якими підтвер-
джено їх право на землю. Вони не можуть 
домогтись не тільки орендної плати зі свого 
паю, а й довести, що вони «власники землі». 
У жителів села виникають значні проблеми 
оформлення документів про право на зе-
мельну частку, установлення кадастрового 
номера їх земельного паю. Тут непочатий 
край роботи слідчим органам і антикоруп-
ційним інституціям. 
Мабуть, перш за все, потрібно заверши-

ти створення системного земельного када-
стру, створити державний земельний банк, 
провести аудит земель, усунути наслідки 
рейдерських та шахрайських дій з паями 
громадян та ретельно перевірити угоди 
щодо оренд землі, перевірити наскільки 
належним чином використовується земля 
орендаторами, забезпечити виконання ст. 121 
Земельного кодексу України щодо права 
українських громадян на безоплатну пере-
дачу їм земельних ділянок із земель дер-
жавної або комунальної власності, а, разом 
з тим, забезпечити в ініційованих реформа-
торських процесах дотримання ст. 22 Кон-
ституції України (недопущення звуження іс-
нуючих прав, у тому числі і спільного права 
народу на власність над землею). 
За яку ціну буде продаватись найкраща на 

планеті земля? За найнижчу в Європі, фак-
тично за безцінь (тоді як з роками ціна на 
землю буде неухильно збільшуватись). 
У вирішенні дилеми «продавати чи гос-

подарювати» варто знати, що якщо сорок 
млн гектарів орної землі не продавати, а 
навіть просто здавати в оренду по трис-
та доларів за гектар, можна отримувати 12 
млрд доларів щорічно до бюджету держа-

ви. Якщо господарювати з розумом - мож-
на більше. Якщо ж продати всю цю землю 
один раз, можна залишитись без України 
…. Наша земля кращий інвестор і гарант 
незалежності України. Володимир Іванович 
Вернадський називав нашу золоту орани-
цю «четвертим царством» природи та її біо-
косним тілом, а сенатор Джон Маккейн не-
випадково зізнавався: «Я думаю, що вода і 
земля стануть питаннями №1 у 21 столітті». 
Українська земля – найкраща земля на 

планеті, це скарб, який створювався не од-
ним тисячоліттям та дістався нам усім у 
спадщину від наших пращурів, дідів і праді-
дів, скарб, який з роками набирає цінності в 
глобальному світі на виснажливому глобаль-
ному ландшафті планети. І ми не маємо пра-
ва залишити наших внуків без можливості 
користуватись таким спадком. 
З якими наслідками буде реалізований роз-

продаж землі в сучасних реаліях? За існуючих 
обставин – з такими ж, як і приватизація за-
водів та інших підприємств, але з набагато 
більшою шкодою державній безпеці, добро-
буту та суверенітету. 
Зазначимо, що в Резолюції 1803 (XVII) 

Генеральної Асамблеї ООН «Невід’ємний 
суверенітет над природними ресурсами» (14 
грудня 1962 року) записано «Право народів 
і націй на невід’ємний суверенітет над їх 
природними багатствами і ресурсами пови-
нно здійснюватися в інтересах їх національ-
ного розвитку та благополуччя населення».

Здобутком народу України є положення ст. 
13 Конституції України: «Земля, її надра, ат-
мосферне повітря, водні та інші природні 
ресурси, які знаходяться в межах території 
України, природні ресурси її континенталь-
ного шельфу, виключної (морської) еко-
номічної зони є об’єктами права власності 
Українського народу. Від імені Українсько-
го народу права власника здійснюють ор-
гани державної влади та органи місцевого 
самоврядування в межах, визначених цією 
Конституцією».
Частина перша статті 14 Конституції 

України передбачає, що земля є основним 
національним багатством і перебуває під 
особливою охороною держави. Тобто зем-
ля не розглядається як звичайний товар, у 
традиційному розумінні «купівлі-продажу 
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товарів». Особлива охорона землі потребує 
системного законодавчого закріплення. 
У нас немає права залишити внуків і 

правнуків без своєї землі.
Земля – це унікальний скарб усього сус-

пільства, який може бути не тільки засобом 
організації земельного господарства, а й 
певним гарантом права на волю та сувере-
нітет держави. 
Вважаємо за доцільне ч. 1 ст. 3 Консти-

туції України викласти в такій редакції: 
«Людина, її життя і здоров’я, воля, честь і 
гідність, недоторканність і безпека, її права і 
свободи визнаються в Україні найвищою со-
ціальною цінністю».
Пропонується ст. 14 Конституції України 

викласти таким чином: «Земля є основним і 
невідчужуваним спільним національним ба-
гатством українського народу, що перебуває 
під особливою охороною держави. Земля є 
гарантом волі народу та суверенітету укра-
їнської держави, не може розглядатись як 
товар у цивільних угодах.
Право власності на землю сільськогос-

подарського призначення гарантується і 
реалізується виключно лише для громадян 
України і лише щодо надання права воло-
діння і користування землею відповідно до 
закону, за виключенням вилучення такої 
землі державою для суспільних потреб. Пра-
во на землю сільськогосподарського призна-
чення для громадян України реалізується 
наданням їм права на безстрокову оренду 
землі для використання за призначенням, 
передачі даного права в спадщину, передачі 
права власності на землю до держави через 
Земельний банк України на договірних ви-
значених в законі умовах». 

Висновки
Право українського народу на землю є 

інтегративною засадою української правової 
держави, яка потребує чіткого доктриналь-
ного осмислення та юридичного визначення 
в Конституції України, деталізації в інститу-
тах окремих галузей права. Галузеве зако-
нодавство потребує конкретизації гарантій 
забезпечення права на волю та землю з ура-
хуванням природнього права та конститу-
ційних засад державотворення, системного 

аналізу існуючого правового поля, усунення 
юридичних фікцій і колізій. 
Перспективи подальшого розгляду проблеми 

вбачаються в розкритті крізь призму прин-
ципів правової визначеності інститутів пра-
ва на землю та розробки пропозицій щодо 
удосконалення окремих інститутів законо-
давства. 
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Vladimir Tertyshnyk. 
Synergy of legal absurdity on the territory of 

land reforms.
The article on the basis of systemic analysis of 

modern legislation and legislative initiatives taking 
into account international legal standards and case 
practice of the European Court of Human Rights, 
disclosed the problems of ensuring legal certainty and 
Development of integrative principles of the legal 
State in matters land use. Submitted proposals for the 
right to land, showing the risks of introduction of free 
land, proposed conceptual models of legal norms.

Earth is given to people on the basis of natural 
law and can not be a commodity, because it is not 
established commodity producer and can not have a 
cost. It is like freedom and can not be lost or sold. The 
Earth is in unity with nature, natural in minerals, 
and its possible privatization by international corpo-
rations does not guarantee the possibility of crushing 
exploitation of its subsoil and other resources. Land-a 
unique treasure of the entire society, which can be not 
only a means of organizing land economy, but also a 
certain guarantor of sovereignty of the State and the 
will of the people.

Keywords: Earth, will, precedent, legal certainty, 
the rule of law.
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¥ÅÍÅÇÀ Â×ÅÍÜ ÏÐÎ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂ²ÑÒÜ ßÊ 
ÑÎÖ²ÀËÜÍÅ ßÂÈÙÅ

В статье исследованы теоретические и 
прикладные наработки относительно про-
исхождения, становления, возникновения и 
развития учений о справедливости как со-
циального явления. Рассмотрены историче-
ский опыт формирования мнений ученых о 
сущности понятия справедливости. Проана-
лизированы его роль в судопроизводстве, что 
позволило определить основные положения 
по применению принципов справедливости 
в правовых отношениях на определенных 
исторических этапах. Осуществлена систе-
матизация понятия справедливость, выде-
лив основные его составляющие. Проведено 
сравнение действия этого явления на опреде-
ленных исторических срезах.
Ключевые слова: справедливость, генезис, 

право, общество, исторический анализ, пра-
воприменения.

 ßÊÎÂÅÍÊÎ Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ - çäîáóâà÷ êàôåäðè àäì³í³ñòðàòèâíîãî 
ïðàâà Ì³æðåã³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì

ÓÄÊ 316(477)

боротьбі за певні соціальні рейтинги, по-
няття «справедливість» стало ключовим, 
незважаючи на нівелювання його сенсу та 
розмивання сутності. Тому виникає питан-
ня: невже поняття справедливості, яку до-
сліджують не одну тисячу років мислителі 
та філософи, є лише інструментом для ре-
алізації політичних, економічних чи інших 
інтересів. 
Отже, залишається не вирішеною про-

блема інтерпретації цього поняття в кон-
тексті сучасного техногенного суспільства, 
з метою встановлення нових форм прояву 
справедливості.

Аналіз останніх досліджень                          
і публікацій

Розглядаючи справедливість, як інстру-
мент забезпечення загальних соціальних 
інтересів можна звернутися до праці до-
слідника С. Кара-Мурзи, який стверджує, 
що про справедливість починають говори-
ти саме тоді, коли на наших очах відбува-
ється величезна несправедливість, яка пря-
мо або опосередковано стосується всіх або 
майже всіх [1, с. 34]. 
Поняття справедливість в усі історичні 

періоди було різним, тому можна розгля-
дати його як складне явище, що завжди 
справляло величезний вплив на всю систе-
му суспільних відносин.
На початковому етапі розвитку циві-

лізації слово «справедливість» увійшло в 
мову всіх народів, а перші уявлення сфор-
мувалися ще в первісному суспільстві.-

Постановка проблеми
На початковій стаді розвитку нової ін-

формаційної ери, яка дістала назву «четвер-
та технологічна революція», де штучний ін-
телект, інформаційні технології та телеко-
мунікації поступово інтегрувалися майже у 
всі соціальні сфери, з’явились широкі мож-
ливості для проведення інформаційних за-
ходів по відношенню до народних мас. І до-
сить часто для привертання уваги політики 
вдаються до гучних словосполучень типу 
«Соціальна справедливість», «справедли-
вий розподіл благ», «справедливі вибори», 
«забезпечення справедливості для кожного 
громадянина». Тому можна сказати, що в 
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У різні періоди, особливо це стосується по-
чаткових, умови спільного життя людей 
вимагали встановлення загальної рівності, 
тому справедливість розглядалась як необ-
хідність виконувати існуючі обряди і зви-
чаї. Детально початковий історичний етап 
розвитку вчень про справедливість вивчав 
О. Прокоф’єв, який наголошував на тому, 
що соціальні зміни в суспільстві призвели до 
зміни уявлення про справедливість. [2, c. 12].
Також до аналогічних тверджень мож-

на віднести погляди Д. Роулза [3, с. 386].
 Вивчаючи стародавню філософію, 

слід відмітити вчення Конфуція, який ви-
словлювався так: «Справедливо все те, що 
сприяє зміцненню централізованої влади 
правлячих верств, зберігає єдиновладдя та 
зміцнює повагу до старших в соціальній іє-
рархії» [4]. Таким чином, на перших етапах 
формування суспільної свідомості осмис-
лення людиною зовнішнього світу визна-
чалося його ставленням до навколишньої 
природи та відносинами зі своїми однопле-
мінниками.
Гесіод, один з ранніх представників 

давньогрецької літератури і громадської 
думки, у своїх творах висловлював суджен-
ня про справедливість таким чином, що по-
няття справедливості означало не тільки 
чесність, але, перш за все відмову від за-
хоплення чужої власності будь-яким шля-
хом, а метою справедливості вважав таку 
міру, як взаємна вигода або оптимальний 
розрахунок в соціальних відносинах. Так, 
справедливість у Гесіода була нерозривно 
пов’язана з цінностями вільних хліборобів 
і мала цілком соціалістичний характер [5, 
с. 39]. Так само Геракліт Ефеський вважав, 
що всі позитивні закони, за які народ пови-
нен боротися, випливають зі справедливос-
ті [6, с. 45]. 
З даних визначень можна зробити ви-

сновок про те, що тогочасні філософи опи-
сують певні характеристики поглядів, які 
є взаємодоповнюючими. Проте тут можна 
виділити ряд ознак, які поділяють бачення 
на дві категорії: розуміння справедливості, 
як стабільної політичної форми існування 
суспільства та беззаперечної справедливос-
ті, не залежної від інтересів переважної час-
тини суспільства. Відповідна думка може 

бути підкріплена уявленнями Д. Локка, 
який також вважав, що справедливість має 
двояке розуміння. Першим було внутрішнє 
прагнення до власності, здатність до праці 
і вимога особистої недоторканності. Іншим 
можна вважати – встановлення відповідних 
законів для захисту природних прагнень 
людини. Загалом, дослідження початкової 
стадії розвитку ґенези про справедливість 
[7], [8], [9], [10] призводить до висновку, що 
найчастіше між людьми була відсутня згода 
щодо розуміння справедливості, як єдино-
го соціального явища. 
У подальшому почали з’являтися більш 

ретельні дослідження. Так, Демокріт пер-
шим почав стверджувати, що справедли-
вість не тільки існує, а й є достовірне зна-
ння про неї, на перший план висунувши 
твердження про об’єктивність справедли-
вості. Демокріт стверджував, що справед-
ливість невіддільна від природи та вира-
жає її сутність. «Справедливість, – говорив 
він, – це виконання боргу, а несправедли-
вість – відсутність дій щодо виконання цьо-
го боргу перед суспільством». [2, с. 159].-
У продовження розвитку даного тверджен-
ня Сократ намагався довести існування єди-
ного і загального поняття справедливості, 
пов’язуючи його з моральністю і знанням. 
Характеристики цього явища зводились до 
розуміння справедливості, як мудрості.
Справедливі вчинки і взагалі всі вчин-

ки, за Сократом, були засновані на чесноті 
[11, с. 119].
Епікур стверджував, що справедливість 

є результатом договору, укладеного між 
людьми, сенс якого – не шкодити один од-
ному і не терпіти шкоди [12]. Досліджуючи 
його праці, можна виділити, що справедли-
вість Епікура двоїста, вона має природню 
основу і в той же час визначається людськи-
ми відносинами, які зафіксовані в різних 
угодах соціального порядку.
Подальший розвиток ідея справедли-

вості отримала у юристів Стародавнього 
Риму. Так, Цицерон вперше обґрунтовував 
ідею правової справедливості, після чого 
поняття справедливості почало переміща-
тися з області філософії в область правової 
науки [13].



13

ßêîâåíêî Ì.Ì. - ¥åíåçà â÷åíü ïðî ñïðàâåäëèâ³ñòü ÿê ñîö³àëüíå ÿâèùå

Розвиток, вчення про право та справед-
ливість середньовічної епохи починало на-
бирати чітко виражених правових ознак, 
формуючи юридичний світогляд. Епоха 
боротьби буржуазії з пануючими феодаль-
ними порядками принесла з собою нові мо-
менти не тільки в соціально-практичному 
застосуванні, але й в теоретичному тлума-
ченні поняття справедливості. Як ствер-
джував засновник філософії Нового часу 
Френсіс Бекон: «Справедливість є те, що 
об’єднує людей і створює підстави для пра-
ва» [14]. Ф. Бекон прийшов до висновку, 
що справедливість у взаєминах між людьми 
повинна ґрунтуватися на визнані суверен-
ності кожної окремої особистості. Таким 
чином, поняття природної справедливос-
ті знаходило сенс, який був спрямований 
проти феодальних порядків, що забезпечу-
вали інтереси буржуазії.
До яскравих представників суспільно-

політичної думки XVII ст. можна віднести 
Т. Гоббса та Б. Спінози, які обґрунтували 
вчення про природне право, пов’язавши 
свої уявлення про справедливість з голо-
вним політичним інститутом суспільства – 
державою. Т. Гоббс, створюючи одну з пер-
ших в Новий час конструкцій державності, 
стверджував, що держава і справедливість 
змогли виникнути з подоланням людьми 
природного стану розуміння оптимального 
співіснування. Гоббс досліджував державу 
як творіння людини, вважав одним з голо-
вних його достоїнств розум, проявлений у 
справедливості та законах. Він розглядав 
справедливість як підпорядкування за-
конам, як постійне прагнення вшанувати 
право [15, с. 261]. 

Серед французьких мислителів XVIII ст. 
більш демократичні погляди висловлював 
Ж. Ж. Руссо, який вважав, що є одна аб-
солютна справедливість, яка виникає ви-
ключно з розуму і здійснюється за допомо-
гою законів [16, c. 127].
Уявлення І. Канта про справедливість 

будувалися на основі використання такого 
поняття, як соціальна етика, де головним 
аспектом у забезпеченні справедливості 
була свобода у відносинах між людьми. І. 
Кант вважав, що розвиток усіх талантів лю-

дини можливий лише при сформованому 
правовому та цивільному устрої [17, с. 177].
Переходячи до більш сучасних підхо-

дів до розуміння справедливості, можна 
виділити такий факт, що в даний час у на-
укових обговореннях справедливість роз-
глядається так або інакше, як образ пев-
ного бажаного суспільно-політичного та 
економічного устрою. Згідно з О. Хеффе, 
«людська практика в самих різних її ас-
пектах має бути направлена на розбудову 
справедливих принципів та тверджень». 
Такі аспекти німецький дослідник справед-
ливості розуміє, як показник ефективності 
людського співіснування [18, с. 25]. Тому 
розуміння справедливості виявляється спо-
чатку вбудованим в контекст відносин, по-
чинаючи від побажань до вимог взаємодії 
суб’єктів співіснування, а потім і до неми-
нучого використання силового примусу.-
А. В. Прокоф’єв підкреслює навіть, що ви-
токи етики справедливості пов’язані з агре-
сією проти порушників взаємності таких 
соціальних відносин [2, с. 28-29].

 Таким чином, у результаті проведення 
аналізу розвитку поняття справедливості 
необхідно зробити висновок, що дана про-
блема з давніх часів була предметом дослі-
дження різних учених та філософів, проте 
поєднання ідей справедливості, закону, 
вимог суспільства та держави втілилося в 
суспільне життя різних країн лише остан-
ні часи і почало розглядатися як форма 
регулювання відносин у суспільстві, його 
гармонійного розвитку та перспективного 
зростання.

Постановка завдання
Дослідити теоретичні та прикладні на-

працювання стосовно походження, станов-
лення, виникнення та розвитку вчень про 
справедливість як соціального явища. Про-
аналізувати історичний досвід формуван-
ня думок науковців щодо сутності поняття 
справедливість. Дати оцінку ролі цього по-
няття в судочинстві. Систематизувати по-
няття справедливість, виділивши основні 
його складові, порівнявши дію цього яви-
ща на певних історичних зрізах.
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Виклад основного матеріалу                  
дослідження

З проведеного аналізу розвитку дослі-
джень, які характеризують сутність, пра-
возастосування, юридичне закріплення та 
загалом, сприйняття поняття справедли-
вість, слід виділити такий факт, що в істо-
ричному аспекті справедливість має різне 
тлумачення. Неоднаковий зміст вклада-
ється в ідею справедливості в античному 
світі, в середніх роках, і, як результат, сьо-
годні ми маємо нові виклики сучасності, 
і не лише нормативно, а й морально, сус-
пільство не підготовлено до їх подолання. 
Поняття справедливості вбирає в себе не 
тільки конкретно-історичні обставини, а й 
інтереси членів суспільства.
Так, у період проведення правових ре-

форм відбувається зростання цінностей 
справедливості, проте їх роль залишаєть-
ся інструментом для збільшення соціаль-
них рейтингів. Складна ситуація, до якої 
прийшла наша держава, загострила багато 
колізій, чим поставила суспільство перед 
необхідністю здійснити потужний ривок 
до оновлення держави, змінюючи сучасні 
форми відродження справжніх цінностей.
Проте, слід зауважити, що в сучасних 

умовах, якість життя визначається не тіль-
ки матеріальним надбанням, а й моральним 
кліматом та здатністю громадських систем 
забезпечити побудову взаємин між людьми 
на основі гуманізму і справедливості.
Враховуючи той факт, правова система 

в Україні побудована на основі принципу 
справедливості, а її роль закріплена майже 
у всіх важливих нормативних документах 
держави [19, 20, 21 …], взаємозв’язок пра-
ва та моралі розуміється вже як традиційна 
область юридичних досліджень. Переваж-
но такий взаємозв’язок вивчався загально, 
проте існують й інші способи аналізу про-
блеми, наприклад, з’ясування особливос-
тей взаємодії права, з мораллю та окреми-
ми етичними категоріями. Так, наприклад, 
на рівні закону це закріплено в пункті пер-
шому ст. 2 Закону України про «Судоустрій 
і статус суддів», де визначено, що суд забез-
печує кожному право на справедливий суд 
та повагу до інших прав і свобод, гаранто-
ваних Конституцією та законами України, 

а також міжнародними договорами». Пра-
во на справедливий суд у такому контексті 
формується у взаємозв’язку із моральними 
цінностями, що закріплені як у вітчизняно-
му правовому середовищі, так і в міжнарод-
них правових нормах. Зважаючи на те, що 
ці дві категорії розглядаються окремо одна 
від одної, право на справедливий суд є ло-
гічним продовженням моральних принци-
пів, що уособлюють у собі засади верховен-
ства права [22]. Також слід звернути увагу 
на дотримання конституційних принципів 
справедливості в Кримінальному кодексі, 
де особа, що вперше вчинила злочин не-
значної тяжкості, може бути звільненою 
від кримінальної відповідальності у зв’язку 
з дійовим каяттям (ст. 45 ККУ), у зв’язку з 
примиренням з потерпілим, а також від-
шкодуванням збитків або усуненням запо-
діяної шкоди (ст. 46 ККУ), за можливості 
передачі особи на поруки (ст. 47 ККУ). Та-
кож особа може бути звільнена від пока-
рання, якщо на час розгляду справи в суді 
її не можна вважати суспільно небезпечною 
(ч. 4, ст. 74 ККУ) [23].
Зважаючи на широкий спектр розпо-

всюдження, принцип справедливості віді-
грає важливу роль у разі встановлення про-
галин в законодавстві, у такому випадку за-
стосовують не аналогію закону, а аналогію 
права, і, таким чином він має не розривний 
зв’язок із принципом верховенства права. 
Прикладом такого правозастосування мож-
на вважати положення п. 2 ст. 8 Цивільно-
го кодексу України (ЦКУ), де встановлено, 
що в разі неможливості використати ана-
логію закону для регулювання цивільних 
відносин вони регулюються відповідно до 
загальних засад цивільного законодавства, 
що і є аналогією права. Підпункт 6 п. 1 ст. 
3 ЦКУ до загальних засад цього кодексу та-
кож відносить справедливість [24]. 
Проблема вирішення права на спра-

ведливий суд неодноразово вирішувалась 
у міжнародних судах, правові принци-
пи яких повністю узгоджені з принципом 
справедливості. Так, ст. 6 Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод 
встановлює, що «кожний громадянин має 
право на справедливий і публічний розгляд 
його справи впродовж розумного строку не-
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залежним і безстороннім судом» [25]. Проте, 
дія даного положення реалізується лише 
в тому випадку, якщо будуть дотримані 
процедури незалежного та неупереджено-
го судового процесу. Міжнародна судова 
практика мала такий досвід, коли поряд із 
принципом справедливості застосовувався 
принцип формальної рівності. Таке поєд-
нання передбачає однакове ставлення до 
представників різної статі, расової належ-
ності, кольору шкіри, віросповідання, сві-
тогляду тощо [26]. До яскравих прихиль-
ників такої практики можна віднести Джо-
на Ролза, який вважав, що кожен громадя-
нин повинен мати рівні права незалежно 
від того, ким він є (мається на увазі соціаль-
ний статус). До таких ідей можна віднести 
рівноправний доступ до посад. Проте, зва-
жаючи на високу моральність, у поєднанні 
правових принципів «справедливості» та 
«рівноправності», можна виділи небезпеч-
ні шляхи маніпулювання загальною спра-
ведливістю, де інструментом маніпуляції 
виступає саме право. Так, застосовуючи по-
єднання цих правових принципів, у ЗМІ 
широко розповсюджується інформація про 
нормальний розвиток сімейних стосунків 
між чоловіками, або жінками. На основі по-
єднання цих принципів в деяких країнах 
одностатеві шлюби отримали право на вси-
новлення дітей [27]. Зважаючи на те, що 
пригнічення представників даної категорії 
загальна правова концепція ні в якому разі 
не припускає, в той же час, на основі по-
єднання справедливості та рівноправності 
такі громадяни проводять різні заходи, ре-
кламуючи свій стиль життя дітям та підліт-
кам. Результатом такої пропаганди можна 
вважати сучасні тенденції в моді, коли чо-
ловіче вбрання все більше стає схожим на 
жіноче [28]. Усе це становить демографіч-
ну небезпеку для країни, порушує сімейні 
традиції і, що найнебезпечніше, підриває 
християнські цінності, які є непорушною 
основою загальної справедливості. Серед 
судової практики багато прикладів, коли 
принцип справедливості працює сам проти 
себе. Таким чином, на сучасному етапі роз-
витку правничої науки, поєднання прин-
ципів справедливості та рівноправності 
вказує на загрозливий характер.

Звертаючись до принципів міжнарод-
ного права, які характеризують стосун-
ки між державами, відповідно до Статуту 
ООН можна спостерігати принцип загаль-
новизнаної людської цінності, як світового 
надбання, що підлягає охороні, як особли-
во важливе благо і стоїть навіть вище за 
принцип права, що більш наближений до 
справедливості, як явища суспільних відно-
син [29]. Тому можна зробити висновок, що 
справедливість у праві не завжди відобра-
жає загальні принципи справедливості. І у 
зв’язку з тим, що сьогодні в суспільних від-
носинах закладений інтерес для реалізації 
основних потреб суб’єктів таких відносин, 
принцип справедливості може розгляда-
тися, як інструмент досягнення цілей, для 
окремих громадян та певних груп. А з ура-
хуванням наявності монополій у ЗМІ, така 
концепція, з використанням технологій ма-
ніпулювання цінностями, поглядами та ін-
тересами громадян, несе найбільшу загрозу 
для людства. Таким чином, справедливість, 
на сучасному етапі розвитку суспільства, 
може розглядатися як норма людських цін-
ностей, що встановлена впливовою част-
кою людства для забезпечення їх інтересів 
з урахуванням історичних обставин та со-
ціальних умов і може змінюватись у залеж-
ності від вподобань соціального середови-
ща, їх цінностей та потреб. 
Справедливість загальна, не залеж-

но від побажань або вподобань соціальної 
більшості, соціальних еліт, держави або 
наднаціональних структур, завжди була, є, 
і буде непорушним законом, який встанов-
лений для людства з метою регулювання 
соціальних відносин громадян у всі часи.

Висновки
На історичному етапі розвитку вчень 

про походження, становлення та виник-
нення такого соціального явища, як спра-
ведливість, з давніх часів і по сьогодні, 
поки що не склалося єдиної концепції по-
єднання ідей справедливості, закону, вимог 
до державотворчих процесів, соціальних 
інтересів та права. 
Ґенеза вчень про справедливість, у су-

часних умовах почала розглядатися як 
форма регулювання відносин у суспільстві, 



16Ïðàâî.ua ¹ 3, 2019

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

його гармонійного розвитку та перспектив-
ного зростання. Проте, загрозою для спра-
ведливості, як норми права, залишається 
питання його поєднання з іншими право-
вими принципами, оскільки є ймовірність 
маніпуляції справедливістю, з метою реалі-
зації інтересів окремих осіб або соціальних 
груп. 
Вітчизняне судочинство у своїй основі, 

базується на принципах справедливості, 
що виражено в закріпленні цього прин-
ципу в основних нормативних документах 
країни. І хоча норми права мають забезпе-
чувати втілення принципів справедливос-
ті в соціальні системи, як загальне явище, 
правова справедливість може бути зніве-
льована та використана в корисних цілях. 
Загальна ж справедливість є незмінною, 
мета якої – оптимальне регулювання соці-
альних відносин.
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ричних етапах. Здійснено систематизацію 
поняття справедливість, виділивши основні 
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явища на певних історичних зрізах.
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ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖ²ß ÓÑÒÎ¯Â ÑÓÄÎ×ÈÍÑÒÂÀ ÒÀ 
ÑÓÄÎÓÑÒÐÎÞ Â ÓÊÐÀ¯Í² Õ-Õ²²² ÑÒ.

В статье выделены три исторические пе-
риоды становления и развития судебных ин-
ститутов, генетически родственных с адми-
нистративно-властными структурами - Вече, 
князь, тысяцкий, староста сельских общин 
и посадник городских общин. Выявлено, что 
в разные исторические периоды тенденции 
развития судебных институтов имели содер-
жательно отличительные особенности. Ут-
верждение в государственном устройстве кня-
жеского института власти для охраны земли и 
организации международной торговли сопрово-
ждалось заимствованием передовых правовых 
норм регулирования торговли и организации 
судопроизводства в юрисдикции князя. Вече 
как традиционный демократический инсти-
тут Русских земель расширило судебные функ-
ции князей для утверждения миропорядка. 
Произошли существенные изменения, связан-
ные с принятием христианства: утверждение 
нового миропонимания и политико-правовой 
национальной субъектности с доминировани-
ем в ее содержании правды. Предложено по-
нятие «правдосубьектности». Все имеющиеся 
в Русских землях судебные институты (Вече, 
князь, церковь) выполняли судебную функцию 
для обеспечения стабильного развития и ут-
верждения истинного миропорядка. 
Ключевые слова: судебные институты, 

институты государства и права, Вече, князь, 
«Русская Правда», правдосубьектность.
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перше, донині в сучасній науковій вітчизня-
ній думці ця тема майже не досліджується. 
По-друге, існує нагальна потреба виділити в 
історії держави і права України окремі істо-
ричні періоди, в межах яких можна зафіксу-
вати специфічні тенденції розвитку судових 
інститутів. Одним із таких періодів є доба 
сформованих у межах Руських земель держав-
но-правових владних інститутів. По-третє, по-
трібно застосувати в межах цього дослідження 
методологічні принципи, які б дали можли-
вість осмислити взаємозв’язок між рівнем роз-
витку продуктивних сил, їх комерціалізації та 
формуванням правосудної суб’єктності. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

В останні десятиріччя українські дослід-
ники спромоглися сформувати оновлену 
концептуальну модель Української держави. 
Окремі аспекти проблеми висвітлено в пра-
цях Б. Андрусишина, М. Бурдіна, П. Захар-
ченка, С. Сворака та інших.

Постановка завдання
Метою запропонованої статті є погли-

блення історико-правових знань про транс-
формацію устоїв судочинства та судоустрою в 
Україні Х – ХІІІ ст., які в різні історичні пері-
оди мали змістовно відмінні особливості.

Виклад основного 
матеріалу дослідження

У методологічному плані варто розгляну-
ти в контексті гегелівської концепції станов-

Постановка проблеми
Актуальність теми дослідження обумов-

люється принаймні трьома чинниками. По-
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лення періоди формування судових інститу-
тів та внутрішні інтенції для їх розвитку. Як 
писав Гегель, «оскільки з нічого постає лише 
ніщо, то насправді тут не йдеться про станов-
лення, бо ніщо так і залишається нічим. Ста-
новлення означає, що ніщо не залишається 
нічим, а переходить у своє інше, у буття» [4, 
c. 142]. Водночас «рух уперед є повернення 
назад до основи, до первоначал», від чого за-
лежить подальший розвиток [4, c. 127-128].
Історично можна окреслити перший пе-

ріод від запрошення князів на київський пре-
стол до християнізації Руських земель. Дру-
гий період – від хрещення Руських земель 
до татаро-монгольської навали. Третій пері-
од включає відокремлення трьох об’єднань 
Руських земель: Галицько-Волинське кня-
зівство, Новгородське князівство і т.зв. «та-
тарські землі», де миряни безпосередньо під-
порядковувались ханським представникам і 
сплачували їм данину без інституту князя. 
У першому періоді спостерігались дві 

основні тенденції розвитку судових інститу-
тів Руських земель: 1) синхронізація суспіль-
ної моральної свідомості окремішніх земель 
відповідно до змісту звичаєвого права та 
його практичного застосування у повсякден-
ному житті; 2) інволюційна трансформація 
норм права «Руської Правди» в практичне 
судочинство та консолідація на цій основі 
суб’єктів правовідносин окремішніх земель 
навколо Київського центру. 
На початковій фазі становлення Києво-

руської державності істотним чинником мо-
ральної свідомості суспільства була «правда». 
У літописних свідченнях того часу фіксується 
моральність термінами «звичай», «нрав», «за-
кон руський» [12, c. 278]. Правда, як свідо-
мий моральний імператив, – це суб’єктивне 
усвідомлення особами територіальних гро-
мад Руських земель свого громадянського 
обов’язку і відповідальності перед громадою. 
Ціннісно-світоглядна сутність правди як мо-
рального імперативу русів-українців – це 
внутрішній раціонально-вольовий і емоцій-
ний контекст їх життєдіяльності. Отже, прав-
да як феномен моральної самосвідомості ру-
сів-українців на початковій фазі становлення 
державно-правового устрою Руських земель 
мала специфічний світоглядний зміст, а саме 
його сенс полягав у тому, щоб сприяти всім 

суб’єктам суспільних відносин на засадах 
демократії вирішувати суперечності відпо-
відно до інтересів територіальних громад 
та сімейних дворогосподарств. Правда тіс-
но пов’язана з моральними почуттями і була 
ядром сумління кожної вільної особи Русь-
ких земель. 
До утвердження князівської влади і пра-

вославної церкви віче було єдиним держав-
но-правовим інститутом з притаманними 
йому судовими функціями. На віче вибудову-
валася практика обговорення громадянської 
непокори на основі звичаєвого права, коли 
виникала потреба прояснити процедуру не-
формальних угод і звичаїв повсякденного 
життя окремих співгромадян у межах те-
риторіальної громади. Віче делегувало зна-
чну частину своїх владних адміністративно-
управлінських і судових функцій посадникам 
і тисяцьким, які були основними державно-
правовими інститутами руських земель-полі-
сів. Згідно з висновками Г.Вернадського, «дві 
головні міські посадові особи були посадник 
і тисяцький. Обидві вони обиралися на віче 
на короткий термін і могли бути переобра-
ні. Обов’язки посадника полягали головно в 
керівництві міською адміністрацією. Він та-
кож був головним суддею в тяжбах з приво-
ду землі. Стосовно тисяцького, то він був ко-
мандувачем міського народного ополчення і 
головним суддею в комерційних справах» [2, 
c. 212-213]. Віче мало право усувати від вла-
ди князя, а «правоздатність віче визнавалася 
самими князями» [6, c. 307]. Верховенство 
владних функцій віче виключало будь-яку 
можливість появи суперечливих претензій 
князів, тисяцьких або бояр. Віче надавало 
князю право призначати своїх державних 
службовців, які мали своїм обов’язком вести 
судові справи, водночас мало право ініціюва-
ти розгляд справи проти князя в разі, якщо 
він не виконував умови угоди («ряду»). Отже, 
віче в судовій системі Руських земель слід 
розглядати як верховну судову інстанцію, що 
забезпечує правопорядок й унеможливлює 
узурпацію влади, відтак князь не мав монар-
хічної влади і не був єдиним творцем права і 
судочинства. 
У другому періоді основними тенденці-

ями були, по-перше, подолання міфологіч-
ного світосприйняття, світовідчуття і світо-
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творення та утвердження християнського 
релігійного світогляду, християнської моралі 
і оновленого розуміння провини і спокути. 
По-друге, утвердження в практиці судочин-
ства норм «Руської Правди», організація пу-
блічного суду на ринковій площі та адаптація 
представників княжого суду до специфіки 
організації і ведення судового процесу. 
Хрещення Русі привнесло в суспільне 

буття і суспільні форми свідомості ідею мо-
рального гріха і невідворотності покарання. 
В етнічній моральній свідомості русів-укра-
їнців було розуміння аморальних вчинків 
людей та їх громадського осуду. Християн-
ство розширило це розуміння і надало но-
вого смислового значення, а саме моральної 
відповідальності людини як духовної істоти 
перед Богом та її покаяння і прощення. Од-
ночасно було запроваджено в суспільну сві-
домість поняття Вселенського суду Божого. 
Християнська церква привнесла в україн-
ський соціокультурний і політико-правовий 
простір розуміння правових норм як канону, 
тобто правова норма стає інтенцією верхо-
венства права. 
Церква сприяла поширенню візантій-

ського права на Руських землях і, зацікавлена 
в захисті права власності на даровані їй землі, 
сприяла більш точному визначенню поняття 
власності. У підпорядкуванні церкви з усіх 
питань судочинства знаходились люди, які 
були під її юрисдикцією. Крім того, люди, 
які не були під юрисдикцією церкви, але 
вчинили злочини проти церкви і релігії, а 
також сімейні конфлікти і випадки, пов’язані 
з моральною провиною, підлягали церков-
ному суду [2, с. 225-226]. В судах церковних 
мала значення і силу джерела права Кормча 
книга. Нею керувалася також світська влада 
у своїх судових рішеннях і при їх виконан-
ні [7, c. 5]. Нагадаємо, що в останній третині 
ХІІІ ст. у Кормчій вміщено «Руську Правду», 
що свідчить про її вихід з активного обігу як 
юридичного тексту і, водночас, тяглість тра-
дицій давньоруського права.
У той період люди Руських земель вірили, 

що Божа воля може відкритися їм. Звичним 
способом наближення до Бога в судовій про-
цедурі було те, що одна зі сторін тяжби або 
свідок давали клятву. Ще одним способом 
звернення до Божого суду було тяжке випро-

бування: водою або залізом. Ст. 13 «Руської 
Правди» встановлює: «Коли, шукаючи свід-
ка, не знайдуть, а позивач далі буде чолові-
ка звинувачувати в головництві, тоді правду 
встановлює розжарене залізо. Так само і в ін-
ших судових справах: і в злодійстві, і в накле-
пі. Коли позивач не з’явиться в суд, тоді на-
сильно випробувати його залізом, якщо мав 
сплатити півгривні золотом. Коли мав спла-
тити до двох гривень [сріблом], то піддати 
тортурам водою, коли ще менше, то під при-
сягою іти йому по свої куни» [14]. Процедура 
випробування водою була такою: підозрювано-
го, руки й ноги якого були зв’язані, опускали 
на середину озера; якщо він випливав («вода 
його не приймала»), то тим підтверджувала-
ся його винуватість; якщо тонув, його витя-
гували і проголошували невинуватим. Зага-
лом, клятви, а також «суди божі» були відомі 
не лише в руському, але також і в німецькому 
праві [2, с. 228]. 
Водночас аналіз текстів «Руської Правди» 

свідчить про прогресивність давньорусько-
го права у порівнянні з тогочасним західно-
європейським правом, про що свідчать такі 
положення, як ставлення до смертної кари 
та становище жінки в суспільстві. «Смертна 
кара правно не існувала як інститут держав-
ного карного права княжої України. Її засто-
совували спочатку в духовних судах, а згодом 
вона стала переходити і в світське судівни-
цтво, і це сталося очевидно під впливом ві-
зантійського права, а надалі і монгольських 
(татарських) звичаїв, ґвалтуючи правосвідо-
мість староукраїнського населення, просяк-
нуту глибокою людяністю, так гарно сказано 
у «Повчанні дітям» кн. Володимиром Моно-
махом: Не вбийте й не веліть вбивати нікого, 
хоч буде винен смерти» [9, c.12]. 
Видатний учений діаспори Л.Білецький 

про визначну пам’ятку давнього українсько-
го права пише, що «Руська Правда відбиває 
в собі розвиток рівня правної і моральної сві-
домості українського народу в найглибших 
і найделікатніших взаєминах між собою. 
Коли порівняти цю сторону «Руської Прав-
ди» з нормами старонімецького права, — в 
«Руській Правді» кидається в вічі відмінність 
правових відносин, а власне: «Руська Прав-
да» фіксує знесення крівавої помсти й заміну 
останньої на грошеві покути (віра, продажа, 
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уроки), фіксує рівність жінки перед зако-
ном і в спадковім праві та в праві родиннім, 
і за вбивство жінки та сама відповідальність 
убивника, що і за мужчину; нарешті фіксує 
змагання законодавців полегшити стано-
вище найбіднішого населення (смердів, за-
купів, холопів, рабів) перед сильними світу, 
великими землевласниками, перед тими бо-
гачами, що дають у позику гроші і стягають 
великі проценти („рЂзы”) і т.д.» [1].
Особа, що визнає себе потерпілою, 

зобов’язана публічно проголосити характер 
порушення звичаєвого права і назвати особу 
кривдника на ринковій площі, яка була зви-
чаєво-правовим міським адміністративним і 
політичним центром. Саме публічність рин-
кової площі забезпечувала закон та інститу-
ти державної влади для реалізації рівності і 
свободи. Ринкова площа, приватна власність, 
торговий капіталізм і безпосередня демокра-
тія державно-правового устрою Руських зе-
мель стали чільними інститутами, які вибу-
дувалися у формі звичаєвого, традиційного 
захисту прав і свобод усіх соціальних верств. 
Взяті разом як єдиний комплекс, ці інститути 
визначали права і обов’язки співгромадян, 
територіальних громад і соціальних струк-
тур – селян, міщан, купців і державних служ-
бовців, а також мали вплив на судову систе-
му, основним призначенням якої був захист 
приватної власності, підтримка миру, коор-
динація діяльності всіх соціальних верств, 
правовий захист конкуруючого ринку това-
рів і послуг. 
Зазначимо, що в «Руській Правді» немає 

вказівки на привілейоване становище осіб 
знатних, родовитих, «старців градських», 
«княжих мужів». Суб’єкт злочину та постраж-
далий ідентифікуються термінами «коли 
будь-хто вдарить мечем», «коли штовхне муж 
мужа», «якщо хто сяде на чужого коня, не за-
питавши», «коли хто впізнає своє, що загубив 
чи що було у нього вкрадено» та ін. [14]. Док-
тор права, дослідник історії давнього укра-
їнського судового та процесуального права-
Я. Падох у зв’язку з цим справедливо зазна-
чає, що «статеві і клясові різниці не існували» 
[8, c. 11], «представники всіх суспільних кляс 
рівні перед правом; є тільки деякі відхилення 
на користь державних урядовців і державно-
го скарбу...» [10, с. 12]. На його погляд, дав-

ньоукраїнське кримінальне право загалом 
було доволі демократичним, що пояснюється 
демократичним суспільно-політичним устро-
єм Руських земель. «Цей ранній демократизм 
був такий глибокий і сильний, так органічно 
пов’язаний із світоглядом української люди-
ни, що він витримав у затяжній драматичній 
і дуже цікавій боротьбі, що століттями вела-
ся поміж староруською вічевою доктриною 
державною і чужою візантійською теорією 
цезаропанізму, принесеною і поширюваною 
на Україні священиками і єпископами грець-
кими» [9, с. 119].
У третьому періоді в різних руських зем-

лях можемо виокремити відповідні до їх дер-
жавно-правового статусу тенденції розвитку 
судових інститутів. У «татарських землях» 
уся повнота влади належала представникам 
Чингізхана, інститути князівства були лік-
відовані, але місцеві територіальні громади 
зберегли інститут старост, які безпосередньо 
підкорялись ханській адміністрації і вирішу-
вали на місцевому рівні майнові суперечності 
і конфлікти між людьми, тобто виконували 
судову функцію в разі порушення майнових 
прав. Кримінальні злочини підлягали суду 
представників ханської адміністрації. 
Новгородське князівство не зазнало руй-

нації від татаро-монгол, а тому спостерігала-
ся тенденція розвитку судової системи за кла-
сичним демократичним взірцем, тобто відбу-
лося посилення народовладдя. У Новгороді 
вперше було замінено ринкову площу як міс-
це публічного суду і Віче на адміністративне 
приміщення: було побудовано спеціального 
призначення будівлю, де засідало Віче, здій-
снювалося судочинство. Вперше було узако-
нено державні символи – трибуна і вічевий 
дзвін. Якщо до загарбання татаро-монгола-
ми Руських земель для зібрання Віче вико-
ристовували церковний дзвін, то в Новгоро-
ді виготовили і використовували державний 
дзвін як для зібрання Віче, так і для судового 
процесу. Князі практично було усунуті від 
влади і виконували лише охоронну функцію 
земель і купецьких шляхів. Боярам і князям 
Новгородське віче заборонило привласнюва-
ти великі ділянки земель. На Новгородсько-
му віче обирали спеціальних представників 
для ведення судочинства, при цьому запро-
ваджено писемну форму (протоколи). 
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Галицько-Волинське князівство відрізня-
лося від «татарських земель» тим, що князь 
мав отримати від ханської влади ярлик на 
право виконувати державні функції, в т.ч. і 
судові. М.Грушевський пише, що, крім участі 
в походах, князі платили татарам данину. Не 
зважаючи на весь жах татарського пануван-
ня, воно було все ж таки легше, порівнюючи 
з «ігом», в якому перебували московські кня-
зівства [5, c. 103].
Данило дістав від татар підтвердження 

прав на все князівство, але мусив визнати 
себе «мирником» – союзником, татарським 
васалом, підпоручником хана. Порівнюючи 
з іншими князями, прийняли його «милости-
во», але почуття образи було глибоке і у кня-
зя, і в усіх підданих. «О, зліше зла честь та-
тарська!», – резюмував ці переживання літо-
писець [13, c. 198]. Усе життя тепер Данило 
присвячує підготовці до нової боротьби – за 
звільнення від татарського панування, будує 
фортеці, а разом з тим шукає зв’язків у Захід-
ній Європі. «Доба Данила важлива й тим, що 
протягом 20 років яскраво намітилася різни-
ця між ідеологією та орієнтацією української 
держави і Володимир-Суздальської: Данило 
шукав зв’язків з Європою, Олександр, орі-
єнтуючись на схід, визнав безоглядно владу 
татар» [11, с. 272-273]. М. Володимирський-
Буданов пише, що на відміну від України, 
«сліди татарського впливу можна бачити у 
внутрішньому характері влади Московської 
держави, власне у закріпаченні всіх класів 
суспільства, що характеризує монгольське 
державне право» [3, с. 90].
У Галицько-Волинському князівстві най-

більш виразним кримінальним злочином 
була спроба бояр у змові з представниками 
польської землевласницької аристократії та 
угорським королем усунути від влади віче і 
князя та захопити владу і змінити держав-
ний устрій за взірцем Польського і Угорсько-
го королівств. Міщани, захищаючи тради-
ційний демократичний устрій у формі віче і 
князя, мобілізували тисяцьке військо і бояр-
бунтівників заарештували, піддали суду за 
зраду і винесли смертний вирок. 
Висновки. Проведений аналіз дає підста-

ви виокремити три історичні періоди станов-
лення і розвитку судових інститутів, генетич-
но споріднених з адміністративно-владними 

структурами – Віче, князь, тисяцький, старо-
ста сільських громад і посадник міських гро-
мад. З’ясовано, що в різні історичні періоди 
тенденції розвитку судових інститутів мали 
змістовно відмінні особливості. У першому 
періоді основна тенденція розвитку судових 
інститутів характеризувалася інтеграцією 
Руських земель під визначальним впливом 
суб’єктів комерційної діяльності. Утверджен-
ня товарно-грошових відносин обумовило по-
яву у різних суб’єктів комерційної діяльності 
мотивації до збагачення шляхом неправо-
мірного обміну товарної продукції, що спри-
чинило взаємні претензії купців і продавців, 
відтак виникла необхідність запровадження 
навзамін звичаєвого права постійно діючих 
норм «Руської Правди», порушення яких ви-
магало судового розгляду та покарання, а не 
лише морального осуду. Утвердження в дер-
жавному устрої князівського інституту влади 
для охорони землі й організації міжнародної 
торгівлі супроводжувалося запозиченням 
передових правових норм регулювання тор-
гівлі та організації судочинства під юрисдик-
цією князя. Віче як традиційний демокра-
тичний інститут Руських земель розширило 
судові функції князів для утвердження ми-
ропорядку. В другому періоді функціонуван-
ня інститутів судової влади відбулися істотні 
зміни, пов’язані з прийняттям християнства: 
утвердження нового світорозуміння і політи-
ко-правової національної суб’єктності з до-
мінуванням у її змісті правди. Під впливом 
християнського гуманізму «Руська правда» 
доповнилася статтями, які захищали честь 
і гідність людини, її права і свободи. Всі на-
явні в Руських землях судові інститути (Віче, 
князь, церква) виконували судову функцію 
для забезпечення стабільного розвитку й 
утвердження правдивого миропорядку. За-
пропоновано поняття «правдосуб’єктність», 
котре розуміємо як складову специфічної 
давньоруської хліборобської цивілізаційно-
правової культури, що включає її оречевлені, 
матеріалізовані елементи, духовні й емоцій-
но-вольові (моральні і правові почуття і пе-
реживання), раціональні елементи (правові 
погляди, переконання, світоглядні позиції), 
домінантою яких є «Руська Правда». В тре-
тьому періоді на Руських землях, окупованих 
татаро-монголами, традиційні судові інсти-
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тути втратили свою чинність, за винятком 
старост сільських громад, які виконували 
судові функції у справах незначних правопо-
рушень; у Галицько-Волинському князівстві 
судова функція в силу історичних обставин 
(зради боярства) перейшла в основному до 
Віче, відбулася інтеграція адміністративно-
розпорядчих і судових функцій інститутів 
князя і Віче, які спільно стали противагою 
бояр-заколотників; у Новгородському кня-
зівстві судова система розвинулась у напрям-
ку посилення інститутів демократії, князі і 
бояри були практично усунуті від виконан-
ня судових функцій, Віче делегувало судові 
функції посадникам, їх намісникам та обра-
ним народним зібранням суддям. Загалом 
розвиток судових інститутів Руських земель 
відбувався під визначальним впливом наро-
довладдя. 
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SUMMARY 
The article identifi es three historical periods of 

formation and development of judicial institutions, 
genetically related to administrative and power 
structures - Viche, Prince, Thousand, village 
head of rural communities, and urban community 
councilor. It has been found that trends in the 
development of judicial institutions in different 
historical periods have been substantially different.
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АНОТАЦІЯ 
У статті виокремлено три історичні пері-

оди становлення і розвитку судових інститу-
тів, генетично споріднених з адміністратив-
но-владними структурами – Віче, князь, ти-
сяцький, староста сільських громад і посадник 
міських громад. З’ясовано, що в різні історичні 
періоди тенденції розвитку судових інститутів 
мали змістовно відмінні особливості. 
Ключові слова: судові інститути, інститу-

ти держави і права, Віче, князь, «Руська Прав-
да», правдосуб’єктність.
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В статье рассмотрено проблематику су-
дебной дискреции (усмотрения) как элемента 
правоприменения суда с позиций науки тео-
рии государства и права. Выделены научные 
подходы к пониманию термина «усмотрения 
органов публичной власти». Предложено ав-
торское определение термина «судебная дис-
креция».
Ключевые слова: дискреция, судебное усмо-

трение, дискреционные полномочия, правовое 
государство, органы судебной власти, граж-
данское общество.
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актах поведінки суб’єктів права у різних 
життєвих ситуаціях вирішується шляхом 
прийняття рішень на власний розсуд різ-
ними суб’єктами влади, зокрема суддів-
ським корпусом, реалізуючи таким чином 
дискреційні повноваження, передбачені 
законодавством. Тож забезпечення функ-
ціонування органів судової влади на висо-
коефективному рівні вимагає вирішення 
у багатьох напрямах, серед яких визна-
чення сутності та змісту судової дискреції 
(розсуду).
Поняття розсуду є одним із провідних 

у науці теорії держави і права та у галу-
зевих юридичних науках. Онтологічні, 
функціональні, телеологічні, правові та 
інші аспекти дискреції суб’єктів публічної 
влади, у тому числі судової, з позицій різ-
них наукових шкіл та напрямів у межах фі-
лософії, соціології, психології, політології, 
юриспруденції вивчали такі науковці, як 
Д. Абушенко, С. Алексєєв, Ф. Аллен, В. Ан-
тропов, В. Бабаєв, А. Барак, В. Баранов, 
Л. Берг, О. Боннер, Г. Бребан, Е. Вась-
ковський, Н. Вопленко, М. Гарієвська, 
Ю. Грачова, А. Грінь, Р. Дворкін, К. Девіс, 
М. Зейдер, В. Канцір, А. Коренєв, В. Коц-
кулич, В. Лемак, Д. Луспеник, Т. Мартья-
нова, Ф. Нонет, О. Папкова, О. Петришин, 
В. Ремньов, Ч. Рейч, М. Рісний, О. Семе-
ній, О. Сеньків, О. Скакун, Ю. Тихомиров, 
М. Треушніков, Н. Ханова, О. Черданцев, 
Н. Чечіна, Д. Чечот, В. Ямковий та ін. 
Проте історико-джерелознавчий аналіз та 
сучасна судова практика свідчать, що пи-

У сучасних умовах державно-правової 
та суспільної трансформації, коли суб’єкти 
публічної влади та громадянського сус-
пільства системно здійснюють пошук та 
модернізують шляхи їх взаємодії, провідне 
значення відіграє прийняття суспільно ко-
рисних та важливих рішень органами дер-
жавної влади й особливо органами судової 
влади. Адже незалежна та самостійна судо-
ва влада виступає запорукою досягнення 
основної мети суспільства – забезпечення 
прав і свобод людини і громадянина. До 
того ж, це і є головним критерієм визна-
чення рівня демократичності тієї чи іншої 
держави.
Підвищення ефективності та ролі ор-

ганів судової влади у належному функці-
онуванні суспільства у цілому та окремих 
його суб’єктів, зокрема, прямо взаємоза-
лежне з якістю судових рішень. Немож-
ливість й, головне, недоречність, всеціло-
го прописування у нормативно-правових 
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тання судового розсуду вимагає подаль-
шого ретельного комплексного вивчення 
у межах загальної теорії держави і права 
як науки інтегруючої, універсальної та уза-
гальнюючої, здатної знайти відповіді на 
головні питання юриспруденції й таким 
чином вирішити низку практичних право-
знавчих завдань. 
Поява судового розсуду як правового 

явища сягає давніх часів та пропорційно 
пов’язана з виникненням інституту суду. 
Незважаючи на нормативне закріплен-
ня і вживання терміна «судова дискреція» 
(«судовий розсуд») в літературі вже досить 
тривалий час, неодноразове його згадуван-
ня та тлумачення у рішеннях різних ін-
станцій судової влади, зміст цього терміна 
залишається суперечливим, дискусійним 
та потребує подальшої наукової розробки, 
адже відсутність єдності в його розумінні 
унеможливлює якісний процес правозас-
тосування органами судової влади.
У доктринальних джерелах та норма-

тивно-правових актах використовуються 
такі категорії, як «розсуд» та «дискреція», а 
також діалектично взаємопов’язані з ними 
«дискреційна влада», «дискреційні повно-
важення», «дискреційні рішення» тощо. 
Аналіз наукових джерел щодо співвідно-
шення категорій «дискреція» та «розсуд» 
свідчить про визнання вченими їх тотож-
ними, проте автори все ж пропонують пев-
ні уточнення, на що й слід звернути увагу.
В енциклопедичних джерелах роз-

суд трактують як: 1) рішення, висновок; 
2) розмірковування, роздум [1, с. 819]; згід-
но з рішенням, позиція, думка кого-небудь 
[2] тощо.
У свою чергу, «дискреція» у перекла-

ді з англійської «discretion» – це здоровий 
глузд або ж свобода розсуду [3, с. 50]. Вва-
жаємо, що такі компоненти, як «здоровий 
глузд» або ж «свобода розсуду» у разі реа-
лізації дискреції органів влади не можуть 
бути взаємозамінними, а лише виступати 
як обов’язкові складові єдиного цілого.

З французької «discretionnarie» означає той, 
що залежить від власного розсуду [4, с. 180]. 
Звісно, що такий підхід є узагальненим, і 
якщо екстраполювати його на юридичну 
сферу, то неодмінним елементом висту-

пить також залежність посадової особи від 
чинного законодавства.
З латинської «discretio», німецької 

«discretion», польської «dyskrecyja» – воля, 
розсуд, розпорядження [5]; рішення поса-
дової особи або державного органу віднесе-
ного до їх компетенції питання на власний 
розсуд в порядку реалізації дискреційної 
влади [6]. Отже, розгляд етимологічного 
походження категорій «дискреція» та «роз-
суд» свідчить про їх рівноцінне змістовне 
значення.
Проте, на думку Н. Ханової, у загально-

теоретичному розумінні терміни «розсуд» і 
«дискреція» є тотожними за своїм змістом. 
З одного боку, за своїм змістовним напо-
вненням вони й дійсно є тотожними, а з 
другого – все ж таки мають деякі формальні 
відмінності. Так, якщо йдеться про дискре-
цію, вона стосується виключно реалізації 
розсуду суб’єктом владних повноважень; 
вона не застосовується суб’єктом, який 
не наділений такими повноваженнями.-
У свою чергу, оперування терміном «роз-
суд» є можливим як щодо владного 
суб’єкта, так і щодо зобов’язаного учасника 
податкових відносин (дискреційні повнова-
ження контролюючих органів у сфері оподат-
кування є предметом авторського дослідження 
– В.Ю.) [7, c. 59-61]. Тобто «розсуд» та «дис-
креція» є змістовно тотожними явищами, 
проте, якщо мова йде про розсуд, то цей 
термін доречно застосовувати як щодо дер-
жавних, так і недержавних суб’єктів, тер-
мін «дискреція» доцільно вживати лише по 
відношенню до суб’єктів публічної влади. 
Можливо, такий підхід і потребує подаль-
шого вивчення, проте у контексті нашого 
дослідження вказані категорії будуть вико-
ристовувати як змістовно рівнозначні яви-
ща, адже досліджуватиметься розсуд орга-
нів державної влади, зокрема суду.
Переходячи до авторських інтерпрета-

цій розсуду (дискреції), акцентуємо першо-
чергово, що розсуд – невід’ємний елемент 
правозастосовної діяльності, об’єктивно іс-
нуюче і соціально виправдане правове яви-
ще, в якому виражається динамізм права, 
його пристосованість до постійно змінюва-
них історичних умов і конкретних ситуа-
цій [8, сc. 7-8, 18-19]. Дослідження зарубіж-
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ної та вітчизняної наукової доктрини щодо 
розуміння розсуду органів публічної влади 
надає підстави для виокремлення декіль-
кох підходів у цьому напрямі: 1) розсуд 
(дискреція) як міра свободи; 2) розсуд (дис-
креція) – окремий вид діяльності; 3) розсуд 
(дискреція) – спосіб прийняття рішення 
безвідносно до волі інших суб’єктів; 4) роз-
суд (дискреція) як повноваження, що пе-
редбачене законодавством та ін.
Так, О. Коренєв пояснює розглядува-

не поняття як установлену нормативними 
рамками міру свободи органу державної 
влади при вирішенні конкретної індивіду-
альної справи, що надається останньому з 
метою забезпечення прийняття найбільш 
оптимального рішення [9, с. 34]. Акцентує 
увагу на досягненні нормативно-детермі-
нованої мети шляхом реалізації розсуду 
Р. Краутхаузен, який розуміє під цим яви-
щем свободу органів державної влади ді-
яти в межах, чітко встановлених законом 
[10, с. 133]. Наведені визначення є дещо 
обмеженими, адже автори зазначають 
лише нормативний аспект як стримуючий 
чинник під час прийняття дискреційного 
рішення посадовою особою.
А. Барак вважає, що розсуд слід розумі-

ти як повноваження, яке надається влад-
ному суб’єкту і яке полягає у можливості 
вибору між двома або ж більше альтерна-
тивними алгоритмами поведінки, коли 
будь-який з них є законним [11, с. 187]. 
К. Девіс також акцентує увагу на алгорит-
мі поведінки, який треба обрати: можли-
вість посадової особи органу державної 
влади діяти на підставі свободи обрання 
конкретного алгоритму поведінки з-поміж 
низки можливих дій або ж бездіяльності 
[12, с. 167]. Такий підхід, безперечно, за-
слуговує на увагу, проте говорити про ал-
горитм поведінки в умовах недосконалого 
законодавства видається у багатьох випад-
ках майже неможливо.
На думку Ю. Тихомирова, під розсу-

дом треба розуміти можливість владного 
суб’єкта зробити мотивований вибір при 
прийнятті конкретного рішення чи здій-
сненні дій з метою виконання поставле-
них, нормативно-детермінованих завдань 
[13, с. 74]. На переконання Т. Мартьяно-

вої, доцільним є вживання у поняттєво-ка-
тегорійному апараті загальної теорії дер-
жави і права терміна «розсуд суб’єктів пра-
возастосовної діяльності» – це передбаче-
не нормами права владне повноваження, 
зміст якого полягає в можливості суб’єкта 
правозастосовної діяльності в межах своєї 
компетенції здійснювати мотивований ви-
бір варіантів дії під час вирішення спірно-
го правового питання, шляхом ухвалення 
правомірного рішення, враховуючи прин-
ципи права, положення чинного законо-
давства, конкретні обставини справи, а та-
кож вимоги доцільності, добросовісності, 
справедливості та основи моралі [14, с. 12-13]. 
Таким чином, авторка розглядає більш 
широко це явище, виходячи за рамки нор-
мативно-правового регулювання дискреції 
й акцентує увагу не лише на правовій при-
роді правозастосовного розсуду, а й на мо-
ральній.
О. Папкова наголошує, що під розсу-

дом потрібно розуміти регламентований 
нормативними положеннями й реалізову-
ваний у процесуальній (процедурній) фор-
мі різновид діяльності, яка змістовно поля-
гає у наданні органові державної влади по-
вноважень щодо самостійного вирішення 
спірних питань з урахуванням об’єктивних 
обставин справи, спираючись на цілі та 
принципи відповідно до критеріїв спра-
ведливості, розумності й загальновизнаних 
засад моралі [15, с. 207]. Слід зауважити, 
що науковець наголошує на самостійності 
вирішення питання тим чи іншим органом 
державної влади (деякі інші автори також 
наголошують на цьому аспекті), проте, на 
нашу думку, він не є цілком коректним, 
адже будь-який орган державної влади 
зобов’язаний самостійно приймати рішен-
ня з того чи іншого питання, що входить 
в рамки його компетенції, без втручання 
в його діяльність інших осіб. Тим більше, 
коли мова йде про судову владу. 
І. Поляков розглядає розсуд як акт ви-

бору органом державної влади конкретної 
мети й, відповідно, способу її досягнення, 
як прийняття цим органом рішення без-
відносно до волі інших суб’єктів [16, с. 235]. 
Вважаємо, що таке визначення потребує 
певного уточнення, зокрема, щодо вибору 
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органом державної влади конкретної мети. 
Мета встановлюється законодавцем, інші 
органи державної влади мають реалізува-
ти цю мету за допомогою різних законних 
способів.
Отже, проведений аналіз різних по-

зицій щодо розуміння розсуду (дискреції) 
органів влади надав можливість розкрити 
особливості та виділити окремі підходи до 
розуміння цього явища. Наголосимо, що 
виокремленням підходів до розуміння роз-
суду є умовним й має виключно теоретич-
не значення, проте сприятиме максималь-
но коректному формулюванню розсуду у 
подальшому, що вже буде мати теорети-
ко-прикладне значення. Переходячи від 
загального до конкретного, тобто від ана-
лізу терміна «розсуд» до з’ясування змісту 
терміна «судовий розсуд», що власне і ви-
ступає предметом дослідження, зазначимо, 
що в основу наведених нижче та взагалі іс-
нуючих визначень судового розсуду покла-
дено формулювання розсуду влади, проте з 
відображенням відповідної специфіки.
Так, судовий розсуд автори розгля-

дають крізь призму свободи. Д. Абушен-
ко наголошує, що філософсько-правовою 
основою судового розсуду є свобода у ді-
яльності правозастосовного органу (сво-
бода розуміється як право вибору одного 
із передбачених законодавцем варіантів) 
[17]. На думку О. Стьопіна, судовий розсуд 
– це представлене судді законом повнова-
ження свободи вибору одного з декількох 
закріплених у правовій нормі альтерна-
тивних, але в рівній мірі законних рішень 
у справі [18, с. 23-24]. Вважаємо, що таке 
визначення потребує уточнення, адже у 
запропонованому формулюванні очевидно 
не вистачає, зокрема, «виборі мотивова-
ного рішення», «з урахуванням обставин 
справи» тощо.
Л. Берг тлумачить судовий розсуд як 

елемент судової правозастосовної діяль-
ності, що полягає у виборі мотивованого 
законного і обґрунтованого рішення, що 
здійснюється уповноваженим суб’єктом 
(суддею) по конкретній юридичній справі 
у межах, встановлених нормою права [19]. 
О. Боннер вважає, що під судовим розсу-
дом потрібно розуміти надані суду повно-

важення вирішувати правові питання з 
урахуванням обставин справи, загальних 
положень закону, принципів права, еко-
номічних законів розвитку суспільства й 
норм моралі [20, с. 56]. Позитивно, що ав-
тор згадує про моральний аспект судового 
розсуду.
П. Марков наголошує, що судовий роз-

суд становить не особливі повноваження, 
надані суду, а спосіб здійснення владних 
повноважень щодо вирішення правових 
суперечок і вчинення окремих процесуаль-
них дій. Судовий розсуд – це вільна діяль-
ність суду по вирішенню конкретної спра-
ви у цілому або здійснення окремої проце-
суальної дії відповідно до особистих пере-
конань судді, яка полягає у виборі одного 
з декількох варіантів вирішення спору, пе-
редбачених формальними джерелами пра-
ва, або спрямована на подолання колізій та 
прогалин у позитивному регулюванні і має 
результатом (метою) формування правово-
го рішення [21, с. 7-8]. Також підтримуємо 
позицію автора з приводу того, що в меж-
ах дискреції «суд має обирати між двома 
та більше варіантами вирішення справи» 
є помилковими, оскільки існують випадки, 
коли питання, що потребує правового ви-
рішення, раніше ніколи ще не розглядало-
ся або запропоноване раніше рішення має 
неправовий характер.
Оскільки реалізацію розсуду теорети-

ки та практики логічно пов’язують з ви-
конанням дискреційних повноважень, то 
окремим дискусійним питанням у правовій 
науці нині виступає поняття «дискреційні 
повноваження».
Зауважимо, що фактичної одностай-

ності серед науковців досягло положення 
про те, що повноваження – це певні права 
й обов’язки діяти, вирішуючи коло справ, 
визначених компетенцією [22]. Тобто скла-
довими повноважень будь-яких органів 
влади є права та обов’язки.
У контексті розуміння терміна «повно-

важення» більш доцільно вести мову про 
те, що розсуд пов’язаний саме з таким їх 
складником, як права органу державної вла-
ди, наголошує С. Резанов [23, c. 181-182].-
І справді, у літературі, наприклад, зазнача-
ється, що дискреційні повноваження – це 
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право глави держави, голови уряду, інших 
посадових осіб органів державної влади 
діяти за певних умов на власний розсуд у 
межах закону [6]. 
Важливо, що категорія «дискреційні 

повноваження» отримала свою формаліза-
цію на національному та на європейському 
рівні. 
У Рекомендації Комітету міністрів Ради 

Європи № R(80)2, що стосується здійснен-
ня адміністративними органами влади 
дискреційних повноважень від 11 берез-
ня 1980 р., дискреційні повноваження 
(discretionary power) – повноваження, які 
адміністративний орган, приймаючи рі-
шення, може здійснювати з певною свобо-
дою розсуду, тобто, коли такий орган може 
обирати з кількох юридично допустимих 
рішень те, яке він вважає найкращим за 
даних обставин [24; 25]. Із запропоновано-
го визначення, на жаль, не вдається чітко 
встановити, що саме розуміється під по-
вноваженнями.
На національному рівні визначен-

ня терміна «дискреційні повноваження» 
сформульовано у Методології проведення 
антикорупційної експертизи: це сукупність 
прав та обов’язків органів державної влади 
та місцевого самоврядування, осіб, уповно-
важених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, що надають 
можливість на власний розсуд визначити 
повністю або частково вид і зміст управлін-
ського рішення, яке приймається, або мож-
ливість вибору на власний розсуд одного з 
декількох варіантів управлінських рішень, 
передбачених нормативно-правовим ак-
том, проектом нормативно-правового акта 
[26]. Отже, у запропонованому тлумаченні 
терміна «дискреційні повноваження» пря-
мо йдеться про права та обов’язки. Однак, 
як уже було наголошено, не всі науковці 
погоджуються з таким розумінням дискре-
ційних повноважень.
Так, коментар до наведеного визначен-

ня висловив М. Самбор. На його думку, 
виконання обов’язків за своїм змістом не 
може належати до адміністративного роз-
суду, адже обов’язок сам по собі є вимогою 
до виконання, а не можливістю виконання, 
тоді як адміністративний розсуд пропонує 

альтернативу, дозволяє як виконувати, 
так і утриматися від виконання певних 
дій, прийняття рішень в одних і тих самих 
умовах. Тому адміністративним розсудом 
можуть і повинні бути охоплені виключно 
права суб’єктів владних повноважень, що 
за своєю юридичною природою є можли-
востями, які використовуються за власним 
розсудом їх носія для задоволення його ін-
тересу (професійного інтересу), а точніше 
– інтересу органу влади [27, с. 33]. 
Аналогічний підхід висловив також 

А. Старик: терміносполука «дискреційні 
повноваження» містить у собі логічну по-
милку, оскільки реалізація дискреції є 
правом суб’єкта, але вона ніяк не стосуєть-
ся другого складника поняття «повнова-
ження» – обов’язків. Тому, напевно, було 
б більш доцільніше говорити про поняття 
«дискреційні права», а не про «дискреційні 
повноваження» або ж якимось чином окрес-
лити умовність використання терміна «по-
вноваження» у цій конструкції [28, c. 110]. 
Інша група науковців та практиків 

стверджує, що дискреційні повноважен-
ня все ж включають права та обов’язки. 
Дискреційні повноваження – це комплекс 
прав і зобов’язань представників влади як 
на державному рівні, так і на регіональ-
ному, у тому числі представників суспіль-
ства, яких уповноважили діяти від імені 
держави чи будь-якого органу місцевого 
самоврядування, що мають можливість на-
дати повного або часткового визначення і 
змісту, і виду прийнятого управлінського 
рішення [29]. В. Ямковий вважає, що дис-
креційні повноваження є сукупністю прав 
та обов’язків, закріплених у встановленому 
законодавством порядку за судом, які він 
застосовує на власний розсуд [30, с. 170]. 
Високо оцінюючи всі наукові досягнен-

ня у досліджуваному напрямі, вважаємо за 
доцільне особливу увагу звернути на пози-
цію Верховного Суду: поняття судової дис-
креції (судового розсуду) у кримінальному 
судочинстві охоплює повноваження суду 
(права та обов’язки), надані йому держа-
вою, обирати між альтернативами, кожна 
з яких є законною, та інтелектуально-во-
льову владну діяльність суду з вирішення 
у визначених законом випадках спірних 
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правових питань, виходячи із цілей та 
принципів права, загальних засад судо-
чинства, конкретних обставин справи, да-
них про особу винного, справедливості й 
достатності обраного покарання тощо [31]. 
Таким чином, суд виходить з того, що дис-
креційні повноваження включають як пра-
ва, так і обов’язки.
Удосконалення правового регулюван-

ня діяльності судової влади, зокрема суд-
дівського розсуду, неможливо без погли-
бленого загальноправового аналізу проце-
сів, які відбуваються у суспільстві. Правове 
регулювання дискреції суду має будувати-
ся з урахуванням досягнень вітчизняної та 
зарубіжної науки теорії права; ґрунтувати-
ся на застосуванні положень і принципів 
норм моралі та культури суспільства. 
Підводячи підсумки, наголосимо, що у 

науці фактично відсутні теоретико-право-
ві дослідження, присвячені комплексному 
аналізу правового та морального аспектів 
дискреції суддів. 

1. Поява судового розсуду як пра-
вового явища сягає давніх часів та пропо-
рційно пов’язана з виникненням інституту 
суду. У доктринальних джерелах та норма-
тивно-правових актах використовуються 
такі категорії, як «розсуд» та «дискреція», а 
також діалектично взаємопов’язані з ними 
«дискреційна влада», «дискреційні повно-
важення», «дискреційні рішення» тощо. 
Аналіз енциклопедичних та наукових дже-
рел щодо співвідношення категорій «дис-
креція» та «розсуд» органами публічної 
влади свідчить про їх тотожність. 

2. Категорія «дискреція» («роз-
суд») стикається з різними складовими 
правової реальності (правотворчість, пра-
возастосування тощо) та все частіше вико-
ристовується в юридичній доктрині та нор-
мативно-правовій базі. Питання дискреції 
має провідне значення у практиці суб’єктів 
застосування норм права. Дослідження за-
рубіжної та вітчизняної наукової доктрини 
щодо розуміння розсуду органів публічної 
влади надало підстави для виокремлення 
таких підходів у цьому напрямі: 1) розсуд 
(дискреція) як міра свободи; 2) розсуд (дис-
креція) – окремий вид діяльності; 3) роз-
суд (дискреція) – спосіб прийняття рішен-

ня безвідносно до волі інших суб’єктів;-
4) розсуд (дискреція) як повноваження, пе-
редбачене законодавством та ін. Виокрем-
лення вказаних підходів до розуміння роз-
суду є умовним, проте може сприяти ко-
ректному формулюванню змісту категорії 
«розсуд».

3. Судовий розсуд – обов’язковий ін-
струмент реалізації ефективного право-
застосування суду. Закономірним є той 
факт, що законодавець жодної демокра-
тичної держави не має можливості норма-
тивно врегулювати у всіх деталях кожну 
ситуацію, що може виникнути у суспіль-
стві. Тому всі питання, винесені за межі 
нормативно-правового регулювання (або 
мають поверхневе регулювання), про-
те існують у рамках права, залишаються 
на розсуд органів судової влади. Такий 
підхід, безперечно, є демократичним та 
оптимальним у вирішенні багатьох пи-
тань. Існування судового розсуду обумов-
лено об’єктивними (неможливість чітко 
врегулювати всі можливі життєві ситуації; 
динамічність суспільних відносин; потре-
ба оперативного вирішення справи та ін.) 
і суб’єктивними (недосконалість чинного 
законодавства, прогалини у праві тощо) 
чинниками.

4. Судова дискреція – це правозас-
тосовна діяльність суду, яка полягає у 
нормативно регламентованій можливості 
суддів діяти за особистими переконання-
ми та відповідно до міжнародних стандар-
тів, національного законодавства, а також 
норм моралі під час вирішення правових 
конфліктів між суб’єктами права з метою 
прийняття мотивованого, законного та 
обґрунтованого рішення. Судовий розсуд 
вимагає наявності у суддів таких навичок, 
як розуміння наслідків від прийнятого рі-
шення для суб’єктів права, моральної від-
повідальності, справедливості тощо. Ін-
шими словами, володіти тими навичками, 
які фактично майже неможливо перевіри-
ти, перш ніж прийняти суддю на посаду. 
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SUMMARY 
The article deals with the issues of judicial 

discretion as an element of law enforcement in the 
court from the standpoint of the theory of state and 
law.

It is emphasized that the increase of the 
effi ciency and role of judicial authorities in the 
proper functioning of society as a whole and 
its separate subjects, in particular, is directly 
interrelated with the quality of court decisions. The 
impossibility, and the main inappropriateness, of 
all-purpose prescription in the normative and legal 
acts of the behavior of subjects of law in different 
life situations is solved by making decisions at their 
discretion by various subjects of power, in particular 
by the judiciary corps, thereby implementing the 
discretionary powers provided for by law.

It is accentuated that the emergence of judicial 
discretion as a legal phenomenon dates back to the 
ancient times and is proportionally related to the 
emergence of the institute of justice. Despite the 
normative attachment and use of the term “judicial 
discretion” in the literature for quite a long time, its 
repeated mentioning and interpretation in decisions 
of various instances of the judiciary, the content of 
this term remains controversial.

It is noted that the analysis of encyclopedias 
and scientifi c sources regarding the relation 
between the categories of discretion and judgement 
of public authorities indicates their identity. The 
study of foreign and domestic scientifi c doctrine 
regarding the understanding of the discretion of 
public authorities has given rise to the following 
approaches in this direction: 1) discretion as a 
measure of freedom; 2) discretion as a separate 
activity; 3) discretion as a way of deciding without 
regard to the will of other subjects; 4) discretion as 
a power provided by law, etc.

It is emphasized that judicial discretion is 
a mandatory instrument for the effective law 
enforcement of the court. The existence of judicial 
discretion is due to objective (impossibility to clearly 
resolve all possible life situations, the dynamism of 
social relations, the need for operative solution of 
the case, etc.) and subjective (imperfection of the 
current legislation, gaps in law, etc.) factors.

Key words: discretion, court discretion, 
discretionary powers, law state, judicial authorities, 
civil society.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто проблематику судо-

вої дискреції (розсуду) як елемента правозас-
тосування суду з позицій науки теорії держави 
і права. Виокремлено наукові підходи до розу-
міння терміна «розсуду органів публічної вла-
ди». Запропоновано авторське формулювання 
терміна «судова дискреція».
Ключові слова: дискреція, судовий розсуд, 

дискреційні повноваження, правова держава, 
органи судової влади, громадянське суспіль-
ство.



32Ïðàâî.ua ¹ 3, 2019

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

ÑÓÁ’ªÊÒÈ ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ ÏÐÈÍÖÈÏÓ ÃËÀÑÍÎÑÒ² ² 
Â²ÄÊÐÈÒÎÑÒ² Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÎÐÃÀÍ²Â ÑÓÄÎÂÎ¯ 

ÂËÀÄÈ

В статье проведен теоретико-правовой 
анализ субъектов реализации принципа глас-
ности и открытости деятельности органов 
судебной власти. Определили место субъект-
ной составляющей в механизме реализации 
принципа гласности и откритости деятель-
ности органов судебной власти. Доказано, что 
суды и средства массовой информации явля-
ются ведущими субъектами реализации прин-
ципа гласности и открытости деятельности 
органов судебной власти.
Ключевые слова: гласность, открытость, 

правосудие, субъекты правоприменения, субъ-
екты реализации, судебная власть.
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тості діяльності судових органів. При цьому, 
в сучасній теоретико-правовій науці відсут-
нє єдине розуміння щодо переліку таких 
суб’єктів, їх прав і можливостей. 
Конституційні засади правосуддя та 

принципи здійснення судової влади вивчали 
такі вчені-правники, як: С. Алєксєєв, Ю. Би-
тяк, В. Бринцев, М. Вітрук, В. Городовенко, 
В. Гринюк, І. Гриценко, Д. Керімов, А. Ко-
лодій, Р. Куйбіда, В. Лазарєв, Л. Лобойко, 
І. Марочкін, В. Нор, О. Овчаренко, М. Оні-
щук, В. Погорілко, І. Приходько, А. Селіва-
нов, В. Федоренко, М. Хавронюк, А. Шев-
ченко, П. Шевчук, М. Штефан, М. Шумило, 
О. Яновська та багато інших. У межах своїх 
досліджень зазначені дослідники торкались 
і правового статусу суб’єктів реалізації кон-
ституційних принципів правосуддя. Проте 
в юридичній науці досі не вироблено ціліс-
ного уявлення переліку суб’єктів реалізації 
принципу гласності і відкритості діяльності 
органів судової влади. 

Метою дослідження є визначення та ха-
рактеристика суб’єктної складової механіз-
му реалізації принципу гласності і відкри-
тості діяльності органів судової влади для 
її комплексного розуміння та подальшого 
удосконалення.

Виклад основного матеріалу
Наслідком реалізації норми права є 

правомірна, належна, корисна поведінка 
суб’єктів – це основоположний аспект право-
реалізації. Суб’єкти є елементами механізму 

Актуальність теми
Забезпечення принципу гласності та 

відкритості судових органів є міжнарод-
но визнаною тенденцією розвитку судо-
вої гілки влади, що забезпечується кож-
ною демократичною, правовою державою 
світу. В сучасній Україні механізм реалі-
зації вказаного принципу поступово фор-
мується завдяки, насамперед, активності 
суддівського самоврядування та інститу-
тів громадянського суспільства. Важливе 
місце в цьому процесі належить науко-
вому супроводу. Системне забезпечення 
інформаційної відкритості судової систе-
ми є завданням сукупності державних та 
громадських інституцій, науковців, полі-
тиків, громадських діячів та зацікавлених 
громадян. 
Суб’єкти є основним елементом механіз-

му реалізації принципу гласності та відкри-
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реалізації принципу гласності і відкритості 
діяльності органів судової влади. 
В. Нерсесянц розглядає реалізацію 

права у двох напрямах: 1) слідування пра-
ву з боку органів держави і посадових осіб; 
2) здійснення права у вчинках громадян, у ді-
яльності їх організацій і об’єднань [1, с. 417]. 
Суб’єктів реалізації норм права можна роз-
ділити на дві групи – індивідуальні та колек-
тивні. 
Дослідники механізму реалізації права 

включають в його структуру інституційний 
елемент. Поняттям «інститут», «інституція» 
позначають установи, органи, організації. 
Але про суб’єктів реалізації принципу глас-
ності і відкритості діяльності органів судової 
влади не можна говорити як про сукупність 
інституцій. Безпосередня реалізація норм 
права відбувається особами без участі ком-
петентних органів, тому перелік суб’єктів 
реалізації цього принципу не обмежений 
суто державними та громадськими інститу-
ціями. 
Водночас, існує необхідність владного 

впливу компетентних органів та окремих 
суб’єктів, які наділені відповідними повно-
важеннями, на процес реалізації встановле-
них правил, що передбачає правозастосовну 
діяльність [2, с. 33]. Правозастосовну діяль-
ність можуть здійснювати державні органи, 
установи, державні й недержавні підприєм-
ства, громадські організації та навіть окремі 
особи за умови, що державою (законодав-
ством) їм надано відповідні повноваження, 
та в межах своєї компетенції [3, с. 8]. Вказані 
суб’єкти безпосередньо застосовують норми 
права, дотримуються, виконують і викорис-
товують їх. Провідним суб’єктом правозас-
тосування є суд, а принцип гласності і від-
критості діяльності органів судової влади 
реалізується, переважно, в межах здійснен-
ня судочинства. 
Виділяють дві форми принципу глас-

ності і відкритості діяльності органів судо-
вої влади: у вузькому значенні – для сто-
рін, інших осіб, які беруть участь у справі; 
у широкому значенні – для народу [4, с. 79]. 
Зміст принципу гласності і відкритості судо-
чинства складають правові вимоги, зверне-
ні безпосередньо до суду, і положення, які 
закріплюють права громадян (публіки), що 

виникають у зв’язку з проведенням відкри-
того судового розгляду [5, с. 49; 6, с. 420; 7].-
Деякі автори заперечують такий підхід і 
стверджують, що зазначений принцип не-
обхідно тлумачити відповідно до букви за-
кону. 
Реалізація гласності і відкритості як кон-

ституційної засади судочинства здійснюєть-
ся в межах судових стадій юридичного пра-
возастосовного процесу. При цьому, зазна-
чені межі, встановлені законодавчо, і тео-
ретичні спроби їх розширити на позасудові 
стадії або етапи провадження, не пов’язані 
з безпосереднім судовим розглядом, не мають 
під собою достатнього підґрунтя [7, с. 93].-
Вимога забезпечувати гласність та відкри-
тість судового процесу поширюється на всі 
його стадії і на всю систему судової влади 
загалом. Право на доступ до інформації про 
судову систему мають усі без виключення 
громадяни. 
Принцип гласності і відкритості діяль-

ності органів судової влади є предметом га-
лузевої реалізації норм права. Як зазначає 
В. Федоренко, для міжгалузевих конститу-
ційних засад судочинства державною інсти-
туцією, що реалізує їх, є перш за все суд. Це 
твердження обумовлене тим, що участь ін-
ших органів та їх представників у судочин-
стві залежить від його виду (цивільне, госпо-
дарське, адміністративне чи кримінальне) і 
категорії справи. Вони є складовою части-
ною інституційного блоку механізму реалі-
зації галузевих конституційних засад судо-
чинства, оскільки в різних видах судочин-
ства беруть участь різні органи державної 
влади та місцевого самоврядування [8, с. 79]. 
Суди є провідними суб’єктами забезпечення 
реалізації цього принципу. 
Принцип гласності і відкритості вже ін-

тегровано до встановленого процесуальним 
законодавством порядку розгляду справ у 
судах. Суддя, переважно, не здійснює актив-
них дій щодо реалізації принципу гласності 
і відкритості судового процесу, що обумов-
лено його процесуальним статусом. Відсутні 
зобов’язання судді, що спрямовані на поси-
лення гласності і відкритості судового роз-
гляду, залучення громадян чи ЗМІ тощо. 
Зобов’язання судді зосереджуються на утри-
манні від дій, що перешкоджають доступу 
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громадян до інформації. Виключення ма-
ють лише випадки правомірного обмежен-
ня відкритості судового розгляду з підстав, 
передбачених законодавством. 
Отож, суд має низку зобов’язань, що по-

требують як активних дій, так і правомірної 
бездіяльності. Основними обов’язками суду 
із забезпечення реалізації вказаних прав є: 
1) обов’язок проводити засідання «при від-
чинених дверях», тобто допускати до зали 
суду всіх охочих у межах вільних місць; 
2) обов’язок не заважати присутнім у залі су-
дового засідання спостерігати за перебігом 
процесу; 3) обов’язок не перешкоджати ве-
денню записів під час судового засідання 7, 
с.134-135.; 4) обов’язок оголошувати інфор-
мацію про дату, час і місце розгляду спра-
ви учасникам судового розгляду тощо. Але 
форми реалізації судами принципу гласнос-
ті і відкритості не обмежені лише виконан-
ням обов’язків і дотриманням заборон. 
Судові засідання проводяться відкрито, 

але суддя може прийняти рішення про за-
критий розгляд справи, або закритість окре-
мого засідання з підстав, що передбачені за-
коном. Такі підстави відрізняються залежно 
від виду судочинства і категорії справи. Для 
цього суд повинен прийняти правозастосов-
ний акт – ухвалу і оголосити її. При цьому, 
існує можливість оскаржити таку ухвалу 
суду, якщо відсутні передбачені законодав-
ством підстави її ухвалення. На це мають 
право як сторони у справі, так і ЗМІ, але в 
межах нового, самостійного розгляду. 
У межах кримінального судочинства 

проведення в залі судового засідання фото-
зйомки, відеозапису, транслювання судово-
го засідання по радіо і телебаченню, а також 
проведення звукозапису із застосуванням 
стаціонарної апаратури допускаються на 
підставі ухвали суду [9]. Незалежно від виду 
судочинства, трансляція судового засідання 
здійснюється лише з дозволу суду, що також 
оформлюється актом правозастосування. 
Більшість повноважень з реалізації 

принципу гласності і відкритості діяльнос-
ті органів судової влади належить апаратам 
судів, які виконують обов’язки щодо органі-
зації і забезпечення діяльності суду на заса-
дах його гласності і відкритості. Серед них: 
робота з фіксування судового процесу, його 

документування, архівування та оприлюд-
нення результатів судового розгляду, на-
дання інформації про суд і судочинство, за-
безпечення умов для перебування громадян 
у приміщенні суду, залі судового засідання 
тощо.
Чільне місце серед суб’єктів реалізації 

принципів правосуддя займає Вища рада 
правосуддя як орган державної влади та 
суддівського врядування. У ст. 1 Закону 
України «Про Вищу раду правосуддя» від 
21.12.2016 р. вказано, що її метою є, зокре-
ма, забезпечення підзвітності судової влади 
перед суспільством. Відповідно до п. 9 ч. 1 
ст. 3 цього Закону Вища рада правосуддя 
вживає заходів щодо забезпечення автори-
тету правосуддя та незалежності суддів [10]. 
Ці норми зумовлюють потребу реалізувати 
політику інформаційної відкритості судової 
влади. Рада приймає правозастосовні акти 
та затверджує підзаконні акти у сфері забез-
печення інформаційної відкритості судової 
влади, наприклад, про Єдину судову інфор-
маційну систему, про Службу судової охоро-
ни, порядок ведення Єдиного державного 
реєстру судових рішень тощо.
Вища рада правосуддя здійснює орга-

нізаційне забезпечення загального поши-
рення інформації про судову владу та задо-
волення індивідуальних запитів на інфор-
мацію. Рішенням Вищої ради правосуддя 
№ 2384/0/15-17 від 08.08.2017 р. організо-
вано функціонування Прес-центру судової 
влади України при Управлінні інформації та 
забезпечення комунікаційної діяльності Ви-
щої ради правосуддя. При секретаріаті Ви-
щої ради правосуддя працює Управління по 
роботі зі зверненнями, запитами на інфор-
мацію та забезпечення організації особисто-
го прийому громадян, що здійснює розгляд 
звернень і запитів, узагальнює інформаційні 
матеріали з питань, віднесених до відання 
управління.
Важливою формою реалізації принципу 

гласності і відкритості діяльності органів су-
дової влади Вищою радою правосуддя є роз-
гляд і вирішення дисциплінарних скарг на 
суддів через порушення ними зазначеного 
принципу (п. 1 ст. 106 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 р.). 
Застосування вказаної норми гарантує до-
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тримання суддями вимог гласності і відкри-
тості і є чи не єдиним механізмом впливу на 
факти його порушення.
Реалізація вказаного принципу немож-

лива без активної участі Державної судової 
адміністрації України, що здійснює органі-
заційне та фінансове забезпечення діяльнос-
ті органів судової влади. Процес реалізації 
принципу гласності і відкритості судової 
влади потребує залучення людських ресур-
сів, матеріальних і технічних засобів, веден-
ня Веб-ресурсів, створення побутових умов, 
охорони тощо. 
Відповідно до ст. 152 Закону Укра-

їни «Про судоустрій і статус суддів» від 
02.06.2016 р. ДСАУ з метою реалізації 
принципу гласності і відкритості судової 
влади організовує комп’ютеризацію судів 
для здійснення судочинства, діловодства, 
інформаційно-нормативного забезпечення 
судової діяльності та забезпечення функ-
ціонування Єдиної судової інформаційної 
(автоматизованої) системи; забезпечує суди 
необхідними технічними засобами фіксу-
вання судового процесу; забезпечує веден-
ня Єдиного державного реєстру судових рі-
шень та Реєстру електронних адрес органів 
державної влади, їх посадових та службових 
осіб, забезпечує функціонування системи 
відеоконференц-зв’язку для участі осіб у за-
сіданні суду в режимі відеоконференції [11]. 
Допуск усіх охочих до приміщення суду та-
кож встановлено в Правилах пропуску осіб 
до приміщень судів та на їх територію тран-
спортних засобів, затвердженим Наказом 
Державної судової адміністрації України та 
Міністерства внутрішніх справ України від 
12.09.2005 р. ДСАУ в цьому контексті здій-
снює управлінську та організаційно-роз-
порядчу діяльність, що не відбувається без 
правозастосування. 
Окрему групу суб’єктів реалізації прин-

ципу гласності і відкритості діяльності ор-
ганів судової влади складають Національна 
школа суддів та суддівське самоврядування. 
Ця особливість полягає у тому, що їх діяль-
ність спрямована, перш за все, на задово-
лення інтересів суддів, підвищення їх ком-
петенції та захист незалежності. 
Національна школа суддів реалізує на-

вчальні програми з питань комунікації в су-

дах, проводить тренінги для суддів. Суддів-
ське самоврядування гарантує незалежність 
суддів, захист від втручання у їх професійну 
діяльність, що часто відбувається при не-
доброчесній роботі ЗМІ щодо висвітлен-
ня інформації про правосуддя. Саме Рада 
суддів України ініціювала проведення он-
лайн трансляцій судових засідань, сприяла 
розвитку інституту суддів-спікерів та прес-
секретарів у судах. 
До всебічного забезпечення принци-

пу гласності і відкритості діяльності орга-
нів судової влади долучено широке коло 
суб’єктів, але не всі вони є суб’єктами його 
реалізації [12, с. 25]. Сприяють виконанню 
функцій і завдань судової влади парламент, 
глава держави та система органів виконав-
чої влади. Така забезпечувальна діяль-
ність не пов’язана з реалізацією принципу 
гласності і відкритості діяльності органів 
судової влади, але без організаційно-пра-
вових та матеріально-фінансових ресурсів, 
судова система не може самостійно функ-
ціонувати. 
У порівнянні з суб’єктами застосуван-

ня зазначеного принципу (спеціально упо-
вноваженими органами), перелік суб’єктів 
його безпосередньої реалізації є ширшим, 
оскільки містить всіх право- та дієздатних 
осіб. Відповідно до правових можливостей 
їх поділяють на дві групи: 1) ті, що викорис-
товують право на доступ до публічної інфор-
мації; 2) ті, що використовують право на ін-
формацію щодо конкретної справи. 
На підтвердження цієї тези доцільно 

навести думку В. Кондратенка, який вка-
зує, що таких суб’єктів можна поділити на 
групи залежно від мети їх участі у судовому 
розгляді: 1) процесуальні учасники судового 
розгляду: позивач, відповідач, свідки, адво-
кати, експерти, спеціалісти, народні засіда-
телі, прокурори, посадові особи та державні 
службовці органів державної влади та інші; 
2) непроцесуальні учасники судового роз-
гляду: а) особи, зв’язані родинними, друж-
німи та іншими стосунками зі сторонами 
адміністративної справи (особисті інтереси); 
б) представники ЗМІ, юристи, студенти, 
державні службовці тощо (професійні інте-
реси); в) пересічні громадяни, що цікавлять-
ся роботою суду, здійсненням правосуддя 



36Ïðàâî.ua ¹ 3, 2019

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

чи конкретною справою, що розглядається 
(громадські інтереси) [13, с.80]. 
Право учасників судового процесу на 

інформацію охороняє і забезпечує процесу-
альне законодавство, що передбачає їх без-
перешкодний доступ до будь-якої інформа-
ції про справу та встановлює право оскар-
жити судове рішення, прийняте без дотри-
мання принципу гласності і відкритості. 
Правові можливості для суб’єктів, які не 

є учасниками судового процесу, що безпо-
середньо випливають із законодавчо закрі-
пленої вимоги відкритості судових засідань, 
полягають у наступному: а) можливості осіб, 
які не є сторонами судового процесу та не 
беруть у ньому участі, бути присутніми у 
залі судового засідання; б) можливості без-
перешкодно спостерігати за ходом судового 
засідання; в) можливості вести необхідні за-
писи, фіксувати його хід за допомогою тех-
нічних засобів [7, с.134-135]. При цьому не-
процесуальні учасники судового процесу не 
мають права оскаржувати рішення суду, що 
прийняте з порушенням принципу гласнос-
ті і відкритості розгляду справи. 
На сьогодні одним із провідних суб’єктів 

реалізації права на доступ до публічної ін-
формації є засоби масової інформації. Це 
чи не єдиний суб’єкт, що здійснює комп-
лексний, постійний моніторинг діяльності 
органів судової влади. На відміну від гро-
мадян, які часто зацікавлені лише в інфор-
мації щодо власної справи, ЗМІ проводять 
фіксування, дослідження і оприлюднення 
тих даних про судову владу, що становлять 
суспільний інтерес. 
Процесуальне законодавство не конкре-

тизує які категорії осіб можуть бути присут-
ні у залі судового засідання, та не виділяє 
журналістів в окрему групу. На журналістів 
поширюються загальні правила перебуван-
ня на судовому засіданні. Доступ до судових 
рішень забезпечується на загальних під-
ставах. Усе ж ЗМІ мають більше можливос-
тей та гарантій доступу до інформації про 
хід і результати судового процесу, ніж інші 
вільні слухачі. Це обумовлено їх правовим 
статусом, що встановлює інформаційне за-
конодавство і проявляється у доступі до ма-
теріалів справи та інтерв’ювання суддів чи 
офіційних представників суду. 

Наявність документів важлива для су-
дової журналістики, оскільки лише за до-
помогою документів можна підтвердити 
чи спростувати інформацію. Щодо доступу 
ЗМІ до матеріалів незакінченої справи іс-
нує гіпотетична можливість розсуду судді: 
він може дозволити ознайомитися з матері-
алами справи, якщо визнає, що це виправ-
дано з огляду на публічну зацікавленість в 
оприлюдненні такої інформації. Відсутні об-
меження для журналістів щодо доступу до 
матеріалів закінчених судових справ, тому 
можна застосовувати загальні норми інфор-
маційного законодавства зважаючи на об-
меження щодо закритої інформації, а також 
на підстави розкриття такої інформації [14,-
с. 31, 35, 38]. На відміну від інших держав-
них органів, суди допускають ЗМІ без попе-
редньої акредитації та не вимагають журна-
лістського посвідчення.
Доступ журналістів до інформації про ді-

яльність судової влад и гарантується і тим, 
що відповідно до ч.1 ст. 2 Закону України 
«Про порядок висвітлення діяльності орга-
нів державної влад и та органів місцевого са-
моврядування в Україні засобами масової ін-
формації» від 23.09.1997 р. суди зобов’язані 
надавати ЗМІ повну інформацію про свою 
діяльність через відповідні інформаційні 
служби, забезпечувати журналістам віль-
ний доступ до неї, не чинити на них будь-
якого тиску і не втручатися в їх виробничий 
процес. Для державних ЗМІ висвітлення 
інформації про діяльність судової влади є 
обов’язком, відповідно до ст. 16 Закону. На-
ціональна телекомпанія України і Націо-
нальна радіокомпанія України включають 
до інформаційних повідомлень інформацію 
про особливо актуальні рішення Верхо-
вного Суду України, Конституційного Суду 
України [15].
Загалом із представниками ЗМІ в судах 

не налагодженна співпраця, про що свід-
чать низькі показники реалізації медійних 
заходів, надання коментарів працівниками 
судів для ЗМІ. Щодо висвітлення інформації 
про свою діяльність суди проводять: напо-
внення новинами Веб-сайтів; проведення 
прес-конференцій, прес-брифінгів, надан-
ня коментарів; проведення днів «відкритих 
дверей» для студентів та школярів, як із за-
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лученням представників ЗМІ, так і без [16]. 
Судді неохоче спілкуються з недержавними 
ЗМІ, сприймають інтерв’ю з обережністю. 
Це зумовлено різними факторами, серед 
яких – недобросовісна робота ЗМІ, можли-
вість викривленого, двозначного висвітлен-
ня інформації, яку повідомляє суддя.
Крім ЗМІ, активно цікавляться інформа-

цією про діяльність органів судової влади й 
інші інститути громадянського суспільства, 
перш за все, громадські організації. Пробле-
матика громадського контролю за діяльність 
органів судової влади є однією з комплек-
сних складових забезпечення їх гласності і 
відкритості, підзвітності та відповідальності. 
Реалізація принципу гласності та від-

критості діяльності органів судової влади 
пов’язана з забезпеченням належної комуні-
кації всіх зазначених суб’єктів.

Висновки
На основні проведеного аналізу можна 

дійти до наступних узагальнень та висно-
вків. 

1. До суб’єктів реалізації принципу глас-
ності і відкритості діяльності органів судо-
вої влади можна віднести органи державної 
влади, державні та недержавні підприєм-
ства, установи і організації, інститути грома-
дянського суспільства, фізичних осіб.

2. Реалізація гласності і відкритості як 
конституційної засади судочинства здійсню-
ється в межах судових стадій юридичного 
правозастосовного процесу. Вимога забез-
печувати гласність та відкритість судового 
процесу поширюється на всі його стадії і на 
всю систему судової влади загалом. Чільне 
місце серед суб’єктів реалізації принципів 
правосуддя належить Вищій раді правосуд-
дя, Державній судовій адміністрації Украї-
ни, Національній школі суддів та суддівсько-
му самоврядуванню. Сприяють виконанню 
функцій і завдань судової влади парламент, 
глава держави та система органів виконав-
чої влади, але така забезпечувальна діяль-
ність не пов’язана з реалізацією принципу 
гласності та відкритості діяльності органів 
судової влади. 

3. Право на доступ до інформації про су-
дову систему мають усі громадяни. Перелік 
суб’єктів безпосередньої реалізації принци-

пу гласності і відкритості діяльності органів 
судової влади є ширшим, оскільки містить 
всіх право- та дієздатних осіб. Пропонуєть-
ся поділяти їх на процесуальних (реалізують 
право на інформацію щодо конкретної спра-
ви) та непроцесуальних учасників судового 
розгляду (реалізують право на доступ до 
публічної інформації). Провідним суб’єктом 
реалізації права на доступ до публічної ін-
формації є засоби масової інформації. Крім 
ЗМІ, активно цікавляться інформацією про 
діяльність органів судової влади громадські 
організації.
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SUMMARY 
The article provides a theoretical and legal 

analysis of the subjects of implementation of the 
principle of publicity and openness of the activity of 
judicial bodies. The subjects are the elements of the 
mechanism of realization of the principle of publicity 
and openness of the activity of judicial bodies. It 
is stated that the list of subjects of implementation 
of the principle of publicity and openness of the 
activity of judicial authorities is not limited by the 
totality of institutions. The direct implementation 
of the rules of law is done by individuals and legal 
entities without the participation of competent 
authorities.

It has been substantiated that the realization 
of publicity and openness as a constitutional basis 
of justice is carried out within the judicial stages 
of the legal enforcement process. The principle of 
publicity and openness has already been integrated 
into the procedure established by procedural law for 
court cases.

It is proposed to divide the subjects of 
implementation of the principle of publicity and 
openness of the activity of the judiciary into two 
groups: subjects empowered by the state with special 
powers (public authorities, state organizations 
and institutions); entities of direct implementation 
(individuals and legal entities, non-governmental 
institutions, enterprises, organizations, civil society 
institutions, etc.). The implementation of the 
principle of publicity and openness of the activity of 
the judiciary is connected with ensuring the proper 
communication of all the above entities.

It has been proved that courts and the media 
are the leading subjects in the implementation 
of the principle of publicity and openness of 
the activity of judicial authorities. The right of 
participants in a lawsuit to information is protected 
and enforced by procedural law, which provides for 
their unhindered access to any information about 
a case and establishes the right to appeal a court 
decision taken without observing the principle of 
transparency and openness.

The issue of public control over the activities 
of judicial bodies is one of the complex components 
of ensuring their publicity and openness, 
accountability and accountability.

Keywords: publicity, openness, judiciary, 
justice, actors, law enforcement.

АНОТАЦІЯ 
У статті проведено теоретико-правову 

характеристику суб’єктів реалізації принципу 
гласності і відкритості діяльності органів су-
дової влади. Визначено місце суб’єктної складо-
вої у механізмі реалізації принципу гласності і 
відкритості діяльності органів судової влади. 
Доведено, що суди та засоби масової інформа-
ції є провідними суб’єктами реалізації прин-
ципу гласності і відкритості діяльності орга-
нів судової влади. 
Ключові слова: відкритість, гласність, 

правосуддя, суб’єкти правозастосування, 
суб’єкти реалізації, судова влада.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÅ ÏÈÒÀÍÍß ÙÎÄÎ ÏÎÐßÄÊÓ 
ÇÀËÓ×ÅÍÍß ÏÅÐÅÊËÀÄÀ×À ÄÎ Ó×ÀÑÒ² Ó 

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍ²

В статье исследуется вопрос о поряд-
ке привлечения переводчика к участию в 
уголовном производстве. Основное внима-
ние автор уделяет участию переводчика в 
уголовном процессе, поскольку это может 
быть лицо, свободно владеющее языком, 
знание которого необходимо для перевода, 
приобретает соответствующий процессу-
альный статус с момента разъяснения ему 
прав и ответственности, предусмотрен-
ных ст. 384 и ст. 385 Уголовного кодекса 
Украины.
Ключевые слова: переводчик, судебный 

процесс, судопроизводство, язык, участни-
ки процесса, уголовное производство.

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

ÓÄÊ 378. 

Виклад основного матеріалу
Перекладач у судовому процесі за за-

конодавством України – це особа, яка бере 
участь у судовому процесі, яка вільно во-
лодіє мовою, якою ведеться судочинство, 
та мовою, якою один з учасників процесу 
дає свідчення. Отже, участь судового пере-
кладача в судовому процесі є обов’язковим, 
у випадку, якщо будь яка особа, що бере 
участь у справі, не володіє мовою, якою ве-
деться судочинство.
Перекладач – це завжди фізична особа, 

яка вільно володіє мовою, знання якої не-
обхідне для перекладу, щодо якої уповно-
важеним на те посадовою особою винесено 
постанову або визначення про призначен-
ня його перекладачем (притягнуте захис-
ником до участі в справі з цього приводу).
Так, учений В.М. Махов зазначає, що 

перекладачем вважається «особа», що воло-
діє мовами, знання яких необхідні для пе-
рекладу. Але ж автор уникає значення сло-
ва, що особа повинна саме володіти мовою 
«вільно» й що перекладачем вона стає лише 
після винесення відповідної постанови або 
ухвали компетентним органом, або посадо-
вою особою [11, c. 29].

 Отже, за визначенням автора, перекла-
дач – це особа, яка не «притягається» і не 
«володіє мовами», а йдеться про те, щодо 
якої винесено відповідну постанову або ви-
значення. Тобто особа, що володіє мовами, 
не може набувати статуса перекладача в 
кримінальному процесі. З іншого боку, пе-
рекладачем особа є не тільки в момент його 

Аналіз останніх досліджень: питанню 
щодо порядку залучення перекладача до 
участі у кримінальному провадженні при-
свячені роботи Аширбєкової М. Т., Ба-
стрикіна О. І., Віннікова О. В., Головин-
ської О. П., Джафаркулієва М. А., Кузнє-
цова О. Ю., Махова В. М., Муратова І. О., 
Петрухіна І. Л., Рахунова Р. Д., Хабібулі-
ної Н. І., Щерби С. П. та інших авторів.

Мета: метою наукової статті є дослі-
дження законодавчого врегулювання меха-
нізму забезпечення залучення перекладача 
на досудовому розслідуванні та судовому 
провадженні в такому ж порядку, який пе-
редбачений для залучення захисників (ад-
вокатів) за рахунок держави.
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залучення до кримінально-процесуальної 
діяльності, а й після такого.
Статус перекладача в соби виникає в 

окремих випадках не з моменту його ви-
клику або запрошення, а й водночас із оста-
точним оформленням постанови або ухва-
ли про призначення перекладачем. Пере-
кладачем у конкретній кримінальній спра-
ві особа залишається й після закінчення 
провадження процесуальної дії, до участі в 
якій вона була притягнута. Певними права 
перекладача зазначена особа має до момен-
ту завершення кримінального процесу у 
даній конкретній кримінальній справі. На-
приклад, перекладач має право знати свої 
права і обов’язки.
Як висновок, зазначені обставини, на 

думку автора, є актуальними й дозволяють 
досліджувати питання щодо поняття пере-
кладача в широкому сенсі цього слова. Та-
ким суб’єктом вважається особа, що вільно 
володіє мовою, знання якої необхідне для 
перекладу, після винесення уповноваже-
ною на те особою постанови або ухвали про 
призначення його перекладачем.

Так, беручи до уваги Рішення РСУ № 48 
від 09.06.2016 «Про залучення перекла-
дачів у кримінальному провадженні» від 
22.06.2016 [5], вказано, що з метою забез-
печення належного судового розгляду кри-
мінальних проваджень суд неодноразово 
звертався до органів влади, місцевого само-
врядування, а також до Територіального 
управління Державної судової адміністра-
ції України в м. Києві з проханням сприяти 
у вирішенні питання щодо залучення пере-
кладачів до участі у кримінальних прова-
дженнях, проте позитивних результатів це 
не дало. 
Залучення до провадження такого його 

учасника, як перекладач, є важливою про-
цесуальною гарантією дотримання прав і 
законних інтересів учасників кримінально-
го провадження щодо мовного питання.
Отже, згідно з пунктом 18 частини тре-

тьої статті 42 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України підозрюваний та 
обвинувачений має право користуватися 
рідною мовою, отримувати копії процесу-
альних документів рідною або іншою мо-
вою, якою він володіє, та в разі необхіднос-

ті користуватися послугами перекладача за 
рахунок держави [2, cт.42].
Частиною третьою статті 29 Криміналь-

ного процесуального кодексу України ви-
значено, що слідчий, прокурор, слідчий 
суддя, суд повинні роз’яснити та забезпечи-
ти учасникам кримінального провадження, 
які не володіють чи недостатньо володіють 
державною мовою, право давати показан-
ня, заявляти клопотання, подавати скарги, 
виступати в суді рідною або іншою мовою, 
якою вони володіють, і користуватись у 
разі необхідності послугами перекладача 
в порядку, передбаченому Кримінальним 
процесуальним кодексом України.
Згідно зі статтею 122 Кримінального 

процесуального кодексу України витрати, 
пов’язані із залученням та участю перекла-
дачів, для перекладу показань підозрюва-
ного, обвинуваченого, потерпілого, цивіль-
ного позивача та цивільного відповідача, 
представника юридичної особи, щодо якої 
здійснюється провадження, здійснюється 
за рахунок коштів Державного бюджету 
України в порядку, передбаченому Кабіне-
том Міністрів України.
Отже, Суд вирішив, що згідно із вказа-

ними нормами закону, витрати, пов’язані із 
залученням та участю перекладачів для пе-
рекладу показань підозрюваного, обвину-
ваченого, потерпілого, цивільного позива-
ча та цивільного відповідача, представника 
юридичної особи, щодо якої здійснюється 
провадження, здійснюється за рахунок ко-
штів Державного бюджету України в по-
рядку, передбаченому Кабінетом Міністрів 
України. 
Проте, законодавець, поклавши відпо-

відно до частини третьої статті 29 Кримі-
нального процесуального кодексу України 
на слідчого суддю, суд обов’язок забезпечи-
ти право користуватись за потреби послу-
гами перекладача в порядку, передбачено-
му Кримінальним процесуальним кодексом 
України, у той же час не встановив ефек-
тивного механізму його залучення, як це 
має місце, наприклад, у випадку залучен-
ня безоплатного захисника (адвоката), що 
регулюється Законом України «Про без-
оплатну правову допомогу» (від 02 червня 
2011 року №3460- VI) [4].
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Статтею 68 КПК лише передбачено, що 
в разі необхідності сторони кримінального 
провадження або слідчий суддя, суд залу-
чають відповідного перекладача (сурдопе-
рекладача). 
На даний час при відшкодуванні витрат 

перекладачу за участь у кримінальному 
провадженні слід керуватись Інструкцією 
про порядок і розміри компенсації (від-
шкодування) витрат та виплати винагоро-
ди особам, що викликаються до органів до-
судового розслідування, прокуратури, суду 
або органів, у провадженні яких перебува-
ють справи про адміністративні правопору-
шення, та виплати державним спеціалізо-
ваним установам судової експертизи за ви-
конання їх працівниками функцій експер-
тів і спеціалістів, яка затверджена постано-
вою Кабінету Міністрів України від 1 липня 
1996 року №710 (далі Інструкція) [6].
На практиці під час судового розгляду 

при необхідності вирішення питань щодо 
залучення перекладача, судді вживають 
усіх можливих заходів, які передбачені 
чинним законодавством для забезпечення 
участі перекладача у кримінальному про-
вадженні.
Разом з тим виникають певні труднощі, 

зокрема в пошуку перекладачів, які б були 
фахівцями і відповідали вимогам щодо їх 
кваліфікації та належної і своєчасної опла-
ти витрат пов’язаних із їх участю.
За повідомленнями суддів, на практиці 

для здійснення перекладу загальнопоши-
реними у місцевості розгляду справи мова-
ми, судді залучають відповідних філологів 
- учителів загальноосвітніх навчальних за-
кладів або викладачів вищих навчальних 
закладів шляхом направлення листів керів-
никам цих закладів із проханням направи-
ти в судове засідання відповідного філоло-
га або в телефонному режимі з керівником 
цього закладу, або іноді ухвалою ( постано-
вою) суду про направлення перекладача до 
суду.
При здійсненні пошуку перекладача 

судді можуть використовувати довідково-
інформаційний реєстр перекладачів (далі 
Реєстр перекладачів), користування яким 
визначено затвердженим наказом Мініс-
терства внутрішніх справ України від 11 

березня 2013 року № 228 Порядком вве-
дення державною міграційною службою 
України Довідково-інформаційного реє-
стру перекладачів (далі - Порядок) [7].
Однак, володільцем цього Реєстру пе-

рекладачів є Державна міграційна служба 
України, яка здійснює і супроводження 
цього Реєстру [7].
На практиці Реєстр перекладачів суда-

ми фактично не використовується, в цьому 
Реєстрі не завжди є інформація про пере-
кладача, який володіє і розуміє ту мову, 
якою володіє чи розуміє та особа, для якої 
необхідно залучити такого перекладача, 
особливо це викликає труднощі при пошу-
ку перекладача з мови, яку не викладають 
у школах чи вищих навчальних закладах. 
Крім того, із наявної інформації в Реє-

стрі перекладачів неможливо визначити 
відповідність перекладача критеріям фа-
хівця, а саме чи достатній він має рівень 
розуміння тієї чи іншої мови, виходячи із 
специфіки юридичної термінології, що має 
важливе значення при здійсненні кваліфі-
кованого перекладу. 
Також труднощі виникають і в разі ви-

клику перекладача із Реєстру в іншу міс-
цевість, оскільки такий виклик не носить 
для нього обов’язкового характеру і оплата 
праці для перекладача у порядку, передба-
ченому вище вказаною Інструкцією, не за-
вжди його задовольняє в розмірі, що згідно 
з чинним законодавством можливо пропо-
нувати за його участь у судовому процесі, 
а тому в цих випадках Реєстр перекладачів 
не задовольняє в повній мірі вимоги щодо 
гарантії термінового та обов’язкового залу-
чення перекладача судом, який би відпові-
дав усім необхідним процесуальним профе-
сіональним критеріям.
Проте з причин дефіциту фінансування 

судів на даний час значна кількість судів 
(зокрема, це невеликі районні суди у складі 
від 3-х до 5-ти суддів) не мають взагалі тех-
нічної можливості працювати з веб-сайтами 
через відсутність забезпечення елементар-
ною комп’ютерною технікою, незважаючи 
вже на забезпечення доступу до Інтернету. 
А тому пошуки такого спеціаліста відбу-

ваються тривалий час, що, враховуючи та-
кож правові позиції з цих питань, викладе-



42Ïðàâî.ua ¹ 3, 2019

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

них у рішеннях Європейського суду з прав 
людини, є неприпустимим при розгляді 
кримінального провадження.
За частиною 3 ст. 6 Конвенції про за-

хист прав людини і основоположних сво-
бод, кожний обвинувачений у вчиненні 
кримінального правопорушення має що-
найменше такі права, у тому числі, якщо 
він не розуміє мови, яка використовується 
в суді, або не розмовляє нею, - одержувати 
безоплатну допомогу перекладача [8].
Таким чином, Європейський Суд з прав 

людини звертає увагу на недоліки право-
застосовної практики на національному 
рівні, у тому числі щодо питань реалізації 
принципу національної мови.
Відповідно до частини першої статті 

130 Конституції України держава забез-
печує фінансування та належні умови для 
функціонування судів і діяльності суддів.-
У Державному бюджеті України окремо 
визначаються видатки на утримання судів. 
[1]; [14, c. 45-5]. 
Таким чином, враховуючи наведені 

конституційні гарантії та відповідно до час-
тини другої статті 122 Кримінального про-
цесуального кодексу України, згідно з якою 
витрати, пов’язані із залученням та участю 
в кримінальному провадженні переклада-
ча для перекладу показань підозрюваного, 
обвинуваченого, потерпілого, цивільного 
позивача та цивільного відповідача, здій-
снюються за рахунок коштів державного 
бюджету, Рада суддів України, вважає, що 
дане питання вимагає законодавчого врегу-
лювання аналогічним способом, як це регу-
лює питання створення центрів з надання 
вторинною правової допомоги на підставі 
Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу», оскільки забезпечення вимог 
щодо участі перекладача є одним із елемен-
тів забезпечення правової допомоги [4].
Значно б полегшили пошуки перекла-

дачів і підвищили б рівень процесуальної 
гарантії дотримання прав і законних інте-
ресів учасників кримінального проваджен-
ня щодо мовного питання та дотримання 
принципу незалежності судів - створення 
центрів з надання допомоги перекладачів 
або принаймні формування таких центрів 
на базі вже існуючих обласних центрів з на-

дання вторинної правової допомоги, які б 
могли забезпечити участь кваліфікованих 
фахівців – перекладачів у випадках, коли 
перекладач відповідно до положень Кри-
мінального процесуального кодексу Украї-
ни та Кодексу України про адміністратив-
ні правопорушення залучається слідчим, 
прокурором, слідчим суддею чи судом для 
здійснення перекладу чи участі переклада-
ча досудовому розслідуванні чи в судовому 
засіданні.
Необхідно звернути увагу, що згідно з 

вказаними вище правовими позиціями рі-
шення Європейського суду з прав людини 
держава повинна організувати свою судову 
систему таким чином, щоб суди могли вико-
нати кожне із їх вимог, у тому числі вимоги 
щодо участі перекладача, а тому відсутність 
законодавчого врегулювання механізму за-
лучення перекладача і фактично покладен-
ня обов’язку організації пошуку переклада-
ча та оплату його послуг на суддю є непри-
пустимим, оскільки порушується принцип 
незалежності суду.
Якщо брати до уваги формулювання ч.4 

ст. 3 КПК України, то можливе ще більш 
широке розуміння даного кримінально-
процесуального терміна [2]. Наприклад, 
кодексом зазначено, що при проведенні на 
території України слідчих та інших проце-
суальних дій на підставі запиту (доручен-
ня) компетентного органу іноземної дер-
жави про міжнародну правову допомогу у 
кримінальній справі, яка перебуває у його 
провадженні, застосовуються норми цього 
Кодексу. Правовий статус перекладачів та 
учасників процесу в іноземній державі при 
виконанні слідчих та інших процесуальних 
дій на підставі запиту (доручення) компе-
тентного органу іноземної держави у кри-
мінальній справі на території України за 
участю цих осіб не потребує встановлення 
за правилами цього Кодексу. 
Законом використовується термін «пе-

рекладач» у вузькому, широкому і гранич-
но широкому сенсі цього слова. У перших 
двох випадках перекладачем особа стає з 
моменту винесення постанови або ухва-
ли про призначення його перекладачем.-
У тому сенсі, що віднесено до поняття «пе-
рекладач», перекладачем є особа, яка віль-
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но володіє мовою, знання якої необхідне 
для перекладу, з моменту, якщо у слідчо-
го (дізнавача та інших учасників у справі) 
з’являється необхідність у використанні 
його знань у порядку, передбаченому КПК 
України. Таке уявлення про перекладача, 
не може відповідати загальнотеоретичним 
поглядам на суб’єкт правовідносин, у дано-
му випадку - кримінально-процесуальних 
правовідносин. Отже, як наслідок, таких 
«перекладачів» (осіб, які вільно володіють 
мовою, знання якої необхідне для перекла-
ду) буде безліч. Навряд чи хтось ризикне 
всіх їх назвати суб’єктами кримінального 
процесу. Далі, поки стосовно них не вине-
сено відповідну постанову або визначення, 
у них немає ні кримінально-процесуальних 
прав, ні відповідно кримінально-проце-
суальних обов’язків, без яких суб’єктом, а 
тим більше учасником кримінального про-
цесу вони бути не можуть. 
Отже, на думку автора особа, що віль-

но володіє мовою, знання якої необхідне 
для перекладу, набуває відповідний проце-
суальний статус з моменту роз’яснення їй 
прав і відповідальності, передбачених ст. 3 
та ст. 385 Кримінального кодексу України. 
Так, відповідно до ст. 385 Кримінального 
кодексу України відмова перекладача без 
поважних причин від виконання покладе-
них на нього обов’язків у суді або під час 
провадження досудового розслідування, 
здійснення виконавчого провадження, 
розслідування тимчасовою слідчою комі-
сією Верховної Ради України, – карається 
штрафом від п’ятдесяти до трьохсот неопо-
даткованих мінімумів доходів громадян або 
арештом на строк до шести місяців.
Тому, перед початком слідчої дії, для 

участі в якій вона призначається перекла-
дачем, перекладач залучається до участі в 
кримінальному судочинстві за правилами, 
встановленими КПК, де слідчий має за-
свідчитись в особистості перекладача і його 
компетентності, роз’яснює йому права, від-
повідальність, а також порядок відповідної 
слідчої дії (або серії дій), у яких доведеться 
брати участь перекладачеві. 
Особа, яка наділена статусом переклада-

ча, одночасно є відповідним суб’єктом кри-
мінального процесу. Участь у даній справі 

щодо судочинства по кримінальній справі 
є беззаперечною підставою відводу (само-
відводу) судді, прокурора, слідчого, дізна-
вача, начальника слідчого відділу, керівни-
ка (члена) слідчої групи (ст. 61 КПК Украї-
ни); перекладача (ч. 2 ст. 69 КПК України). 
Саме тому визначення чітких меж поняття 
«перекладач» має реальне практичне, а не 
тільки теоретичне значення. 
Наявність в особи прав та обов’язків 

перекладача - безперечний доказ того, що 
вона є перекладачем (наділене відповідним 
статусом) з точки зору кримінально-про-
цесуального закону. Отже, якщо стосовно 
особи, що вільно володіє мовою, знання 
якої необхідне для перекладу, винесено 
постанову або визначення про призначен-
ня його перекладачем, вона не має права 
виступати у цій же кримінальній справі за-
хисником. І це правило діє, незважаючи 
на ту обставину, що вказана особа за поса-
дою є адвокатом, і тим більше незалежно 
від того, встигли чи ні їй роз’яснити права, 
обов’язки і відповідальність перекладача.
Отже, за чинним законодавством Укра-

їни можна констатувати, що законодавцем 
термін «перекладач» застосовується у двох 
значеннях: в широкому та вузькому розу-
мінні. Щоб уникнути такого стану речей, 
законодавцю варто було б удосконали-
ти ст.3 та 61 КПК України так, щоб у цій 
статті з’явився ще один, крім переклада-
ча, суб’єкт, а саме: особа, яка раніше брала 
участь у кримінальній справі в якості пере-
кладача. 
Тут же варто було б визначити його пра-

вовий статус (права і обов’язки). Удоскона-
лити статті КПК, що регламентують термін 
щодо статусу «перекладача». Перекладачем 
за КПК України слід розуміти лише особу, 
що вільно володіє мовою, знання якої необ-
хідне для перекладу, щодо якої в порядку, 
встановленому КПК України, винесено по-
станову про призначення його перекла-
дачем. З одним застереженням - статусом 
перекладача особа може володіти лише в 
рамках часового проміжку, в процесі пере-
бігу якого здійснюється кримінально-про-
цесуальне провадження у конкретній кри-
мінальній справі.
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Особа, яка притягається, тобто ще не 
притягнута до участі в справі в якості пере-
кладача, є лише особою, що вільно володіє 
мовою, знання якої необхідне для перекла-
ду. Поки що це не є перекладач, оскільки 
постанову або визначення про призначен-
ня його перекладачем не підписана компе-
тентним органом або уповноваженою осо-
бою, такого учасника кримінального про-
цесу, яким є перекладач, у кримінальній 
справі немає. Він з’явиться після повного 
оформлення і підписання відповідного 
процесуального документа.
Значення виразу «брати участь» у кри-

мінальному судочинстві - означає здій-
снювати певного роду діяльність. Така ді-
яльність зазвичай є процесом участі особи 
лише в окремо взятій процесуальній дії. 
«Брати участь» у таких діях передбачає на-
дання перекладачеві можливості бути при-
сутнім при кожній здійсненій слідчим (ді-
знавачем та інш. ), судом (суддею) дії, яка у 
своїй сукупності складає те більш значиме 
в процесуальній дії, у якій він бере участь. 
Наприклад, якщо перекладач бере участь в 
допиті, він має право в процесі цієї проце-
суальної дії не тільки чути свідчення допи-
туваного, але і всі поставлені йому запитан-
ня, заяви (зауваження) всіх присутніх при 
слідчій дії осіб, спостерігати за вчиненням 
кожного дії слідчого (дізнавача і ін. ), аж 
до безпосереднього огляду представлених 
(виготовлених) у процесі допиту об’єктів, 
вимагати доповнення протоколу слідчої дії 
та внесення в нього уточнень, засвідчувати 
вірність змісту протоколу допиту.
Усе це він робить одночасно із здійснен-

ням перекладу на мову, якою ведеться су-
дочинство (зворотного перекладу) як усно, 
так і в інший спосіб повідомлених (закрі-
плених у документах) відомостей.
Перекладач має і інші права, зміст яких 

вказує на його участь у кримінальному су-
дочинстві. 
Незважаючи на те що участь переклада-

ча може обмежитися участю лише в одній 
процесуальній дії, якщо він бере участь у 
декількох допитах, очних ставках і т.п., за-
кон не вимагає кожен раз виносити нову 
постанову або визначення про призначен-
ня перекладачем. Для залучення однієї 

особи, що вільно володіє мовою, знання 
якої необхідне для перекладу, для участі в 
кримінальному судочинстві в якості пере-
кладача досить винесення одного названо-
го процесуального документа.
Закон не вимагає від перекладача до-

кументального підтвердження того, що він 
вільно володіє тією чи іншою мовою. До-
сить внутрішнього переконання слідчого 
(дізнавача і ін.), суду (судді) у можливості 
допуску особи в якості перекладача і по-
передження останнього про кримінальну 
відповідальність за завідомо неправильний 
переклад за КК України [3], про що у пере-
кладача відбирається підписка.
Знання мови передбачає не тільки мож-

ливість висловлювання особою його пере-
кладу, а й читання, розмовну мову й пись-
мо. Будь-яке з цих знань може знадобитися 
в кримінальному судочинстві. Документ, 
виконаний неправильною мовою, якою ве-
деться судочинство, перекладачем спочатку 
має бути прочитаний, а потім переведений. 
Від перекладача може знадобитися зачита-
ти документ або ж написати щось на мові, 
зрозумілій учаснику кримінального про-
цесу. Так, наприклад, для вручення обви-
нуваченому перекладач пише переклад на 
його рідну мову або на іншу мову, якою він 
володіє, постанови про притягнення особи 
в якості обвинуваченого, обвинувального 
висновку.
Отже, перекладач повинен вільно во-

лодіти мовою, знання якої необхідне для 
перекладу. Він, безсумнівно, повинен во-
лодіти також і мовою, якою ведеться судо-
чинство. Але знання лише мови, на якому 
здійснюється судочинство, недостатньо для 
того, щоб особа могла бути призначена пе-
рекладачем.
Пропонуємо під перекладачем розуміти 

особу, яка не зацікавлена в результаті спра-
ви, яка знає мову, що необхідна для пере-
кладу, вільно володіє письмово та в усній 
промові або навичками сурдоперекладу, 
що застосовується на будь-якій стадії кри-
мінального судочинства для забезпечення 
гарантії особи користуватися рідною мо-
вою або мовою, якою вона володіє.
Проблема компетентності перекладача 

в кримінальному процесі. Відповідно до 
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чинного законодавства України, перед по-
чатком слідчої дії, в якій бере участь пере-
кладач, слідчий засвідчується в його ком-
петентності. Як же слідчому здійснити це, 
не володіючи іншими, крім української, 
мовами? І як потім судді перевірити цю по-
станову попереднього слідства або самому 
прийняти таке рішення в даній криміналь-
ній справі у випадках, передбачених ст. 61 
КПК України? 
Існує підхід до проблеми в межах теорії 

та методики викладання іноземних мов, у 
якому справедливо наголошується на необ-
хідності усвідомлення судового перекладу 
як окремої самостійної галузі знань [12, c. 8]. 
Можна відразу спостерігати недослі-

дженість предмета: мови етнічних кримі-
нальних груп в Україні, як правило, зовсім 
не є іноземними. І в практичному плані цей 
підхід зводиться до рекомендацій зі спеці-
альної підготовки і сертифікації судових пе-
рекладачів за допомогою кваліфікаційного 
іспиту, - по суті, до механічного копіювання 
зарубіжного досвіду на прикладі сертифіка-
ції судових перекладачів саме іноземної (іс-
панської) мови в США. 
На думку вченого Вінникова О.В., таке 

копіювання не припустиме і з інших при-
чин: а) у країнах Заходу, в т.ч. у США, при-
йнятий підхід до інституту судового пере-
кладу як до втілення і головного інструмен-
та мультикультуризму [9]; б) за кордоном, у 
т.ч. у США, де правоохоронна система спо-
живає послуги безпосередньо перекладачів 
– приватних осіб, які перебувають в офіцій-
них регістрах, – рівень оплати праці і бю-
джет на державну підготовку та атестацію 
судового перекладача незрівнянно вищий, 
ніж у Росії, Україні та інших країнах. Ви-
ходячи з цього, в Україні держава повинна 
співпрацювати не з окремими приватними 
сертифікованими судовими перекладача-
ми, а з комерційними судово-перекладаць-
кими організаціями, що менш затратно.
У найбільш повному дослідженні про-

цесуальних проблем судового перекладу, 
на думку вченого О.Ю.Кузнецова [10, c. 47], 
відзначені чисельні прогалини галузевого 
процесуального закону і фактична відсут-
ність відповіді на питання про те, якими 
кваліфікаційними характеристиками лінг-

вістичної компетентності або професійної 
соціалізації особистості кандидата на роль 
перекладача повинні керуватися співробіт-
ники правоохоронних органів, наділяючи 
його цим процесуальним статусом. 
Автор підтримує думку вченого й про-

понує визначити межу компетентності 
судового перекладача від зворотнього, а 
саме, – через можливі порушення галузе-
вого процесуального закону, що не супе-
речать йому інших нормативних правових 
актів України, допущені співробітниками 
органів слідства, дізнання або судової сис-
теми за участю або щодо перекладача.
На сьогодні законодавство України по-

требує значного вдосконалення, оскільки 
в судочинстві мають місце застарілі методи 
щодо перевірки компетентності переклада-
ча.
Розуміння перекладача, виключно як 

незалежної фізичної особи, є відображен-
ням невідповідності правосвідомості за 
чинним КПК. Сьогодні слідчому і судді 
доводиться мати справу з перекладачем 
як співробітником судово-перекладацької 
організації, тобто фактично з юридичною 
особою і перекладачем як його співробіт-
ником. Цивільно-правові наслідки цього 
ще не всім зрозумілі. У результаті вимоги 
дипломів та інших особистих документів 
перекладача стикаються з юридичними 
перешкодами. Як приклад, умова іноді ви-
ставляється слідчими органами судово-пе-
рекладацьким організаціям: перед укла-
денням договору надавати копії дипломів 
перекладача і чинні трудові договори з 
ними. Воно стало прикладом застарілих не-
адекватних методів перевірки компетент-
ності перекладача. 
На сьогодні чинне законодавство не дає 

можливості переконатися в компетентнос-
ті судового перекладача з формальних під-
став.
На думку автора, в Україні має бути реєстр 

щодо замови перекладачів до залучення у 
справі. На сьогодні важко віднайти кваліфі-
кованого перекладача із знання таких мов, 
як: циганської різних діалектів; татарсько-
го населення центральної України та крим-
ських татар; єзідської мови;грузинської; 
азербайджанської;молдовської тощо. 
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Вищі навчальні заклади України го-
тують фахівців зі знанням основних євро-
пейських мов - англійської, французької, 
німецької, іспанської. Інші іноземні мови, 
як основні, викладають на Далекому Схо-
ді (китайська, японська) та в деяких окре-
мих закладах Міноборони. Дипломовані 
перекладачі таких європейських мов, як 
чеська, португальська, сербська, литовська, 
фінська, грецька тощо – дефіцитні. Мови 
меншин, що мешкають на території Укра-
їни, не є іноземними. Мови країн, що набу-
ли статусу державної мови в країнах після 
розпаду СРСР, стали для України інозем-
ними зовсім недавно й потребують, звісно, 
навчання кваліфікованих перекладачів.-
З цієї причини дипломованих переклада-
чів мов України, затребуваних в слідчій і 
судовій практиці кримінального процесу 
(а також курдського, езідського, ассірій-
ського, молдовського, памірського тощо), 
поруч з українською мовою в принципі не 
існує. Слід зазначити, наприклад, що серед 
циганського населення існує чисельна кіль-
кість діалектів, але немає навіть власної пи-
семності. 
На сьогодні в Україні це є проблемним 

питанням і як пропозиція має компенсува-
тися із залученням до робіт з перекладу в 
кримінальному судочинстві двомовних осіб 
– етнічних носіїв таких мов, досить володі-
ти як етнічною мовою, так і українською. 
Щодо питання компетенції такого перекла-
дача слідчому доведеться покладатися на 
авторитет підрядної судово-перекладаць-
кої організації, що направила його. Дока-
зом компетенції перекладача має бути ви-
дане судово-перекладацькою організацією 
(що має створити держава) посвідчення, 
копію якого слідчим буде підшито до кри-
мінальної справи. Таким чином, із слідчого 
і судді повністю знімається невластива їм і 
нереальна до виконання функція перевір-
ки знань, якими вони самі не можуть воло-
діти. 

Висновок: автор зазначає, що а) в прак-
тиці попереднього слідства переважають 
не іноземні для України (але й не україн-
ські) мови та діалекти етнічних криміналь-
них угруповань, перекладачів яких не го-

тує система освіти України; б) слідчий не 
має можливості перевірити компетентність 
перекладача цих мов, оскільки зазначене 
не передбачено чинним законодавством; 
в) при видачі завдання про підбір пере-
кладача, слідчим рекомендується уважно 
вивчити питання про наявність і характер 
діалектів відповідних мов, а також взяти до 
уваги особливості суспільної моралі етносу, 
до якого належить обвинувачений у справі; 
г) проблема судового циганського перекла-
ду має першорядне значення й обумовлена 
відсутністю етнокультурної єдності циган, 
їх масової неписьменністю і значною де-
линквентностью; д) досконалий судовий 
переклад циганської мови в кримінальному 
процесі здатний виконати тільки досвідче-
ний перекладач, переважно ромського по-
ходження, який, крім формального знання 
циганської мови або діалекту, включений 
до циганського соціуму і може протистоя-
ти психофізіологічним впливам на нього 
циган; є) проблема судового перекладу мов 
народів Криму полягає у великій різнома-
нітності мов і діалектів і національно-куль-
турної особливості з сильними родовими 
зв’язками.
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The article is headlined «THE TOPICAL 
ISSUE ABOUT THE PROCEDURE FOR 

ENGAGING A TRANSLATOR TO PARTIC-
IPATE IN CRIMINAL PROCEEDINGS».

The author of the article is Tymoshchuk О.
The article examines the question of how 

to attract a translator to participate in criminal 
proceedings. The author pays the main atten-
tion to the participation of the translator in 
the criminal process, since it can be a person 
who is fl uent in the language, whose knowl-
edge is necessary for translation, acquires the 
appropriate procedural status from the mo-
ment he explains his rights and responsibili-
ties provided for in art. 384 and art. 385 of the 
Criminal Code of Ukraine.
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The article is devoted to investigate the 
legislative regulation of the mechanism of en-
suring the involvement of an interpreter in 
pre-trial investigation and court proceedings 
in the same manner as is envisaged for the in-

volvement of defense lawyers at the expense 
of the state.

The author concludes that this is a prob-
lematic issue in Ukraine today, and as the 
proposal has to be offset by the involvement 
of both bilinguals - ethnic speakers of such 
languages in translation of criminal proceed-
ings - it is suffi cient to speak both ethnic and 
Ukrainian.

The author proposes to determine the 
competence of the court interpreter to the 
contrary, namely, because of possible violations 
of sectoral procedural law, which do not con-
tradict him with other normative legal acts of 
Ukraine, admitted by the employees of inves-
tigative bodies, inquiries or court system with 
the participation or concerning the translator.

Keywords: translator, lawsuit, court pro-
ceedings, language, participants in the pro-
cess, criminal proceedings.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджується питання щодо по-

рядку залучення перекладача до участі у кри-
мінальному провадженні. Основну увагу автор 
приділяє участі перекладача в кримінальному 
процесі, оскільки це може бути особа, що віль-
но володіє мовою, знання якої необхідне для 
перекладу, набуває відповідний процесуальний 
статус з моменту роз’яснення йому прав і від-
повідальності, передбачених ст. 384 та ст. 385 
Кримінального кодексу України. 
Ключові слова: Перекладач, судовий про-

цес, судочинство, мова, учасники процессу, 
кримінальне провадження. 
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ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÇÀÑÀÄÈ 
Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÍÈÕ ÎÐÃÀÍ²Â ÓÑÐÐ 

Ó 20-Õ ÐÎÊÀÕ ÕÕ ÑÒ.

В данной статье освещен анализ содер-
жания нормативно-правовой базы функци-
онирования правоохранительных органов 
УССР в период 20-х годов. Доказано, что в 
течение 20-х годов содержание нормативно-
правовых актов, регулирующих деятельность 
правоохранительных органов УССР, отра-
жал тенденцию их превращения в каратель-
но-репрессивные структуры, что, в целом, 
соответствовало основным направлениям 
большевистской политики в правовой сфере. 
Обосновано, что нормативно-правовая база 
функционирования правоохранительных ор-
ганов УССР в период 20-х годов характеризова-
лась такими чертами, как: отстранение от 
защиты прав и свобод граждан, копирование 
российско-большевистских аналогов, превраще-
ния правоохранительных органов в придаток 
авторитарного режима.

 ØÅÂ×ÅÍÊÎ Þë³ÿ Âàëåð³¿âíà - çäîáóâà÷ òðåòüîãî (PhD) ð³âíÿ âèùî¿ îñâ³òè  
êàôåäðè òåîð³¿, ³ñòîð³¿ ïðàâà ³ äåðæàâè òà êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà Óí³âåðñèòåòó 
äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè

Нині особливо гостро постала потреба 
ґрунтовного вивчення та переосмислення 
практики функціонування правоохоронних 
органів, з метою врахування досвіду їх функ-
ціонування в подальшому, зокрема – уник-
нення тих негативних явищ і тенденцій, що 
мали місце в період 20-х років. Також важ-
ливо враховувати той досвід, що був напра-
цьований правоохоронними органами про-
тягом зазначеної доби, з усіма недоліками та 
упущеннями, для належного обґрунтування 
форм і характеру функціонування сучасної 
правоохоронної системи України.

Аналіз досліджень і публікацій
До обраної здобувачем тематики дослі-

дження звертались такі радянські й україн-
ські учені, як А.Д. Васильєв, В.Д. Гончаренко, 
О.І. Чердаков, П.Л. Фріс, С.Г. Кара-Мурза, 
П.С. Граціанський, С.В. Губар, П.В. Волвен-
ко, А.Й. Рогожин, Ю.Є. Вовк, О.Д. Святоць-
кий, В.І. Теребилов, В.Г. Клочков, В.В. Сухо-
нос, В. Кригер, В.К. Шкарупа та інші. 

Цілі статті
Метою даної статті є з’ясування змісту 

нормативно-правової бази функціонування 
правоохоронних органів УСРР у період 20-х 
років ХХ ст., що дає змогу визначити правові 
основи та підстави їхньої діяльності. 

Виклад основного матеріалу
СРСР була чи не єдина держава у світі, 

яка повністю відкинула законодавство по-
переднього часу. Комуністична ідеологія ви-

Постановка проблеми
Сучасний процес формування правової 

держави в Україні потребує належного пере-
осмислення того політико-правового досвіду, 
котрий залишився нам у спадщину від СРСР, 
а також – тих державно-правових тенденцій, 
що існували на етапі переростання автори-
тарного режиму в тоталітарний. Даний ас-
пект розвитку юридичної науки є актуальним 
також з огляду на окремі спроби реанімації 
певних ідеологічних форм, що безпосередньо 
пов’язані з авторитарним і навіть тоталітар-
ним минулим. Особливої уваги в даному кон-
тексті заслуговує діяльність правоохоронної 
системи.



50Ïðàâî.ua ¹ 3, 2019

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

значила радикальне ставлення, взагалі від-
кидаючи ідею права. Натомість на території 
Радянського Союзу діяли розмиті принципи 
революційної моралі та класової боротьби, 
управлінські розпорядження партійних орга-
нів і державних установ. Сфера дії закону об-
межувалася прийнятим кримінальним кодек-
сом і низкою актів щодо організації держав-
них органів. Цивільний та інші кодекси, дуже 
примітивні й викривлені, не мали реального 
значення [1, с. 195]. Особливо це було харак-
терно для початку 1920-х років.
Характеризуючи статус Української СРР 

за першою Конституцією Союзу РСР 1924 
року, В. Д. Гончаренко зауважив, що в главі 
десятій Конституції «Про союзні республіки» 
містилися норми, що регулювали організа-
цію та діяльність у межах території кожної 
союзної республіки найвищих органів влади 
та управління (з’їзд Рад республіки, ЦВК, 
Президія ЦВК, Рада Народних Комісарів, й 
у тому числі – народного комісара юстиції) [2, 
с. 60, 61].
Один із провідних напрямків функціону-

вання органів юстиції полягав у їх норматив-
но-правовому забезпеченні. Його виконан-
ня було доволі складним, з огляду на доволі 
різнопланову діяльність правоохоронних 
підрозділів та завдання, що ставились перед 
ними радянською владою. Не завжди органи, 
покликані виконувати місію охорони прав і 
свобод особи, виконували охоронні функції, 
частіше вони використовувалися як репре-
сивно-каральні інститути Радянської держа-
ви. Значну роль у цьому відіграла радянська 
кримінально-правова політика, що деформу-
вала суспільство, руйнуючи в ньому основи не 
тільки права, але й моралі [3, с. 5, 6]. 
Так, особлива частина КК УСРР 1922 року, 

формулюючи склади конкретних злочинів, 
повністю виконувала соціально-політичні за-
вдання більшовиків – захистити їх перебуван-
ня при владі, вести жорстоку безкомпромісну 
боротьбу з будь-якими спробами здійснення 
посягань на неї, із діями, які могли послабити 
або похитнути їх владу. Через призму цих за-
вдань здійснювалось визнання тих чи інших 
діянь суспільно небезпечними, віднесення 
їх до категорії злочинних, конструювання 
конкретних кримінально-правових норм, 
що визначали відповідальність за конкретні 

злочини. Особлива частина КК УСРР 1922 
року була структурована на підставі родових 
об’єктів злочинних посягань і включала в себе 
наступні групи злочинів – державні (контрре-
волюційні) злочини; злочини проти порядку 
управління; посадові (службові) злочини; по-
рушення правил про відокремлення церкви 
від держави; господарські злочини; злочини 
проти життя, здоров’я, свободи та гідності 
особи; майнові злочини; військові злочини; 
злочинні порушення правил охорони народ-
ного здоров’я; злочини проти суспільної без-
пеки та громадського порядку [4, с. 96]. 
Важливу роль у дискусіях з юридичних 

питань у період непу посідала концепція «ре-
волюційної» законності, що виникла в 1921–
1922 роках. «Революційна» законність була 
ідеологічною основою для переходу від «ре-
волюційної» правосвідомості до нормальної 
правової системи зі стабільними юридичними 
гарантіями, без котрих був неможливим неп 
і приватна господарська діяльність. У резуль-
таті цих дискусій різко зросла роль прокуро-
ра як охоронця «революційної» законності. 
Хоча нез’ясованість поняття «революційна» 
законність давала можливість протягом усьо-
го періоду непу надавати йому різні відтінки 
для використання в політичній боротьбі, в 
цілому пов’язані з ним дискусії стимулювали 
розвиток правового забезпечення [5, с. 381, 
382]. 
Певним чином це вплинуло на процес 

формування першого систематичного зібран-
ня діючого законодавства СРСР (в п’яти то-
мах), що було здійснено в 1926–1927 роках. 
А протягом 1927–1930-го років проводилась 
значна робота з підготовки Зводу законів 
СРСР [6, с. 141]. Однак, у державі диктату-
ри пролетаріату закони були необхідні для 
захисту інтересів самої держави, а точніше – 
партократії, діяльність усієї системи держав-
них органів, посадових осіб і окремих грома-
дян повинна була спрямовуватися, передусім, 
на реалізацію цих інтересів. Людина, її права 
та свободи зі сфери революційної законності 
вилучалися з самого початку [7, с. 283].
Вже починаючи з 1920-х років у Радян-

ському Союзі, й УСРР зокрема, почався про-
цес формування досить розгорнутої системи 
позитивного права, котра хоч і була «ущерб-
ною», але все ж на певному юридично-усеред-
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неному рівні охоплювала законодавчо-нор-
мативною регламентацією різні сфери життя 
суспільства. Якщо на початку 1920-х років до-
мінував принцип утвердження «революцій-
ного права» безпосередньо через «пролетар-
ський суд», Надзвичайну комісію, продзаго-
ни, революційні трибунали, комітети бідноти 
– з допомогою всіх засобів більшовицької дик-
татури – то в другій половині 1920-х років, в 
умовах утвердження військово-комуністичної 
системи влади, ситуація змінилася. На перше 
місце в державно-юридичному плані вийшли 
суди, прокуратура, слідчі підрозділи та орга-
ни громадського порядку. Для підтримки іс-
нуючої системи влади виявилось, загалом, до-
статнім того, щоб усі учасники державного та 
суспільного життя «просто» суворо дотриму-
валися радянського законодавства (і негласно 
зберігалася безперешкодна можливість засто-
сування партійно-державним апаратом рево-
люційного права шляхом встановлення ре-
жиму репресій, терору, застосування прямого 
збройного насилля тощо). Однак, при цьому, 
запроваджувана судова система й принципи 
судочинства не дозволяли захистити права в 
судових процедурах [8, с. 196].
У колишньому СРСР різниця між коди-

фікованими законодавчими актами окремих 
республік існувала лише формально. Напри-
клад, кримінально-процесуальні кодекси ко-
лишніх республік були скопійовані з відпо-
відного кодексу Радянської Росії. Це ж стосу-
валося й більшості інших кодексів. Ці законо-
давчі акти відображали насамперед внутріш-
ню політику СРСР у цілому і мали специфічні 
ознаки, притаманні саме російському праву 
[9]. У той же час, на думку А. Й. Рогожина, в 
УСРР проводилася активна робота над підго-
товкою законодавчих пропозицій. Особлива 
роль у цьому процесі належала НКЮ УСРР 
[10, с. 190]. Адже згідно з Положенням «Про 
Народний комісаріат юстиції» саме на цю 
структуру покладалися функції кодифікації 
законодавства, публікації законодавчих актів 
і доведення їх змісту до відповідних відомств, 
розробка та розгляд законопроектів, тлума-
чення законів, керівництво правотворчою ді-
яльністю всіх відомств [11, с. 17].
На ХV з’їзді партії, що відбувся в грудні 

1927 року, ставилось питання покращення 
роботи державного апарату, в тому числі, си-

лових і контролюючих структур. Зокрема, на 
цьому з’їзді була піддана серйозній критиці 
робота органів юстиції [12, с. 101, 120]. Так, 
з’їзд вказав на необхідність покращення ді-
яльності судових органів щодо боротьби з 
бюрократизмом, залучення до відповідаль-
ності працівників адміністративного й госпо-
дарського апарату, винних у злочинній без-
господарності тощо. Також були накреслені 
завдання радянських судових органів. Серед 
іншого, ХV з’їзд ВКП(б) ставив завдання по-
силення виконання радянських законів, по-
кращення та розширення роботи судів [13, 
с. 23]. При цьому, як свідчила практика, ра-
дянські суди вирішували справи на основі 
радянських декретів, а при відсутності таких 
керувалися «революційною» совістю та «рево-
люційною» правосвідомістю, але не старими 
законами. Така практика не могла забезпечи-
ти належне функціонування правоохоронних 
органів, особливо на місцях. Одне із завдань 
радянських судових органів полягало в біль-
шому наближенні судів й органів юстиції за-
галом до правоохоронної роботи на місцях.
З метою боротьби із службовими проступ-

ками та провинами державних органів, які 
не підлягали переслідуванню в криміналь-
ному порядку, ВУЦВК і РНК УСРР 3 лютого 
1926 року прийняли «Положення про дис-
циплінарні суди». Останні створювалися при 
ВУЦВК (Головний дисциплінарний суд) і 
при окружних виконкомах. Вони були скасо-
вані рішенням XV з’їзду ВКП(б) й проіснува-
ли до 1928 року [14].
В «Основах судоустрою Союзу РСР і со-

юзних республік» від 1924 року, серед ін-
шого, було сформульовано завдання суду, 
зокрема: 1) зміцнення правопорядку; 2) за-
хист інтересів і прав трудящих і їх об’єднань;-
3) зміцнення суспільно-трудової дисципліни 
та солідарності трудящих і їх правове вихо-
вання; 4) здійснення революційної законності 
в особистих і майнових стосунках громадян. 
Народні комісари юстиції союзних республік 
мали здійснювати нагляд за всією судовою 
практикою всіх судових органів певної респу-
бліки, опротестовуючи й направляючи через 
прокурорський нагляд на перегляд будь-які 
вироки чи рішення, винесені судами певної 
союзної республіки. Завдання втілення в 
життя принципу «революційної» законності 
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покладалося насамперед на органи прокура-
тури. Формування даного інституту в УСРР, 
як і більшості правоохоронних органів, відбу-
валося за зразком РСФРР.

19 лютого 1925 року 4-ю сесією ВЦВК 
VІІІ-го скликання було прийнято резолюцію 
«Про діяльність Державної Прокуратури», 
де визначалися провідні завдання прокура-
тури, в тому числі – встановлення правопо-
рядку, захист інтересів і прав працюючих і їх 
об’єднань, здійснення судового та адміністра-
тивного нагляду, поліпшення слідчого й кри-
мінального розшукового апарату, прискорен-
ня передачі справ до судових органів тощо 
[15, с. 41]. Постановою РНК від 6 липня 1925 
року у порядку підготовки до введення в дію 
положення про суд були затверджені струк-
тура та штати НКЮ УСРР, окружних судів і 
окружних прокуратур. Прокуратура респу-
бліки відповідно до цих актів була п’ятим від-
ділом НКЮ. Прокурором республіки, як і за 
Положенням «Про прокурорський нагляд» 
1922 року був народний комісар юстиції. Од-
нак, постановою від 6 липня 1925 року йому 
вперше офіційно було присвоєно наймену-
вання Генеральний прокурор республіки [16, 
с. 79, 80]. Важливим законодавчим актом про 
прокуратуру стали «Основи судоустрою Сою-
зу РСР і союзних республік» 1924 року. У цьо-
му документі, серед іншого, було закріплено 
принцип централізованої побудови органів 
прокуратури та значно розширено повнова-
ження прокурорів. 
Функціонування та діяльність органів 

прокуратури УСРР у 20-х роках регламенту-
валися низкою нормативно-правових актів, 
це зокрема: «Положення про Верховний Суд 
Союзу РСР» 1923 року, Конституція СРСР 
1924 року, «Основи судоустрою Союзу РСР і 
союзних республік» 1924 року, «Основи кри-
мінального судочинства Союзу РСР і союзних 
республік» 1924 року, «Про взаємовідносини 
між органами РСІ та органами радянської 
юстиції та прокуратури» 1924 року, «Про 
неухильне запровадження революційної за-
конності» 1925 року, «Про порядок розгляду 
губернськими виконавчими комітетами про-
тестів, внесених прокуратурою» 1925 року, 
«Положення про військові трибунали та вій-
ськову прокуратуру» 1926 року, «Про зміни 
та доповнення положення про військові три-

бунали та військову прокуратуру» 1929 року, 
«Положення про Верховний Суд Союзу РСР 
та прокуратуру Верховного Суду Союзу РСР» 
1929 року, а також «Положеннями про судоу-
стрій» від 1925 та 1929 років тощо.
Відповідно до ст. 6 Положення про судо-

устрій УСРР від 1925 року для нагляду за за-
конністю дій органів радянської влади, дер-
жавних й громадських закладів, підприємств 
і приватних осіб, опротестування в касацій-
ному порядку та в порядку нагляду вироків, 
рішень і визначень, що виносяться судами 
для безпосереднього нагляду й нагляду за 
процесом дізнання, розшуку та попереднього 
слідства з кримінальних справ, підтримання 
звинувачення з кримінальних справ у суді, 
наглядом за виконанням вироків, за законніс-
тю утримання під вартою, за станом і діяль-
ністю місць ув’язнення, а також задля захисту 
інтересів держави й трудящих у цивільних 
справах мала діяти Державна Прокуратура.
Згідно зі ст. 4 Положення про судоустрій 

УСРР від 1925 року окружний суд, як одна з 
основних ланок системи судоустрою, мав ді-
яти:

1. У якості органу безпосереднього 
управління й нагляду за всіма підлеглими 
йому судовими установами, нотаріальними 
органами, судовими виконавцями, судови-
ми перекладачами та іншими підвідомчими 
йому посадовими особами й у якості такого 
органу управління та нагляду підпорядкова-
ний безпосередньо НКЮ;

2.  У якості органу касаційно-ревізійного 
розгляду скарг і протестів на вироки, рішен-
ня й визначення підвідомчих йому народних 
судів;

3. У якості суду першої інстанції щодо 
справ, віднесених законом до ведення окруж-
ного суду.
Окрім того, окружному суду притаманний 

нагляд за всіма діючими на території округу 
спеціальними судами, за виключенням Вій-
ськових трибуналів і їх виїзних сесій.
Для судової практики УСРР періоду дру-

гої половини 1920-х років була притаманна 
тенденція масового залучення до процесу 
судочинства вихідців з пролетарського серед-
овища, які переважно не мали не лише юри-
дичної, а й навіть – звичайної освіти. Так, на-
приклад, Артемівський окружний суд у 1928 
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році спочатку започаткував практику запро-
шення на засідання пленуму окружного суду 
робітників і селян того району, про роботу 
народного суду котрого йшло обговорення на 
пленумі. А згодом склад працівників судових 
органів в Артемівському окружному суді по-
чав поновлюватися за рахунок висуванців із 
підприємств. При цьому, всі народні судді, за 
виключенням одного члена окружного суду, 
були членами партії. Відповідним чином, усе 
більш значна роль відводилася й товарись-
ким судам.
Перші декрети про товариські суди по-

чатку 1920-х років стали початковими поло-
женнями, що визначили напрям подальшого 
розвитку цих самодіяльних органів. У про-
цесі формування нового радянського суспіль-
ства вони відігравали досить активну роль у 
зміцненні правопорядку, вихованні радян-
ських громадян у дусі точного й неухильного 
дотримання законів, попередження антигро-
мадських вчинків [17, с. 4]. Товариський суд 
міг застосовувати такі засоби впливу, як по-
передження, громадський осуд з публікацією 
в засобах друку або без нього, штраф до 10 
крб. Постанови товариських судів були оста-
точними й оскарженню не підлягали.
Функціонування громадських і товарись-

ких судів здійснювалося відповідно прийня-
тій ВУЦВК і РНК УСРР від 9 квітня 1928 року 
постанові «Про житлові мирові конфліктні 
комісії», затвердженому 19 липня 1929 року 
«Положенню про товариські суди та мирові 
камери», котрі повинні були розглядати окре-
мі кримінальні та цивільні справи, а також 
уставу «Про товариські суди при сільських і 
селищних Радах й фабрично-заводських під-
приємствах, державних і громадських уста-
новах». Відповідно до цих документів, жодної 
плати за свою роботу голова товариського 
суду та його заступники не отримували й пра-
цювали на громадських засадах.
Народний суддя та прокурор мали право 

призупиняти виконання постанов товарись-
кого суду, якщо воно порушувало закон, й 
передавати справу на розгляд загальних су-
дів. Нагляд за діяльністю товариських судів і 
надання їм допомоги в практичній роботі По-
ложення покладало на Народний комісаріат 
юстиції УСРР.

Постановою ВУЦВК і РНК від 11 вересня 
1929 року було прийнято нове «Положення 
про судоустрій УСРР». Це положення зберіга-
ло попередню судову систему: народний суд, 
окружний суд, верховний суд, головний суд 
Молдавської АСРР і надзвичайні сесії; збері-
галися ті ж спеціальні суди та їх функції. А 29 
жовтня 1929 року Президія ЦВК СРСР при-
йняла постанову про зміну Положення про 
військові трибунали та військову прокурату-
ру від 1926 року. Також протягом 1929 року 
відбувався процес вдосконалення Положен-
ня про Верховний суд СРСР.
Згідно зі ст. 7 Положення про судоустрій 

УСРР від 1925 року для попереднього розслі-
дування підлягаючих судовому розгляду зло-
чинних дій, у межах довірених їм дільниць, 
а також при окремих судових закладах і при 
НКЮ діють слідчі. Відповідно до ст. 9, для за-
свідчення актів, договорів і для виконання ін-
ших нотаріальних дій, вказаних у законі, при 
окружних судах, під наглядом і керівництвом 
останніх діють нотаріальні контори, предмет 
діяльності котрих визначається Нотаріаль-
ним Положенням. А згідно зі ст. 10, для ви-
конання судових рішень і визначень, а також 
інших дій, вказаних у законі, при окружних 
судах перебувають судові виконавці, які ді-
ють під загальним керівництвом і наглядом 
окружних судів. Також згідно зі ст. 11 для 
обслуговування судочинства при окружних 
судах, під наглядом і керівництвом останніх 
була передбачена діяльність судових пере-
кладачів [18, арк. 6 ].

2 жовтня 1922 року ВУЦВК затвердив 
Положення про адвокатуру УСРР, аналогіч-
не Положенню про адвокатуру РСФРР. За-
вдяки цьому з’явилась можливість забезпе-
чення права звинувачуваного на захист, що 
на практиці мало реалізуватися через мережу 
юридичних консультацій. Стаття 8 Положен-
ня про судоустрій УСРР від 1925 року перед-
бачала, що для надання юридичної допомоги 
населенню, в тому числі з метою виконання 
завдань судового захисту, при окружних су-
дах, під наглядом останніх діють колегії за-
хисту.
Діяльність адвокатури УСРР протягом 

20-х років регламентувалася такими норма-
тивно-правовими актами: «Положення про 
адвокатуру УСРР» 1922 року, «Про юрискон-
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сультів державних закладів і підприємств й 
кооперативних організацій та про нагляд за 
їх діяльністю» 1927 року, Положення «Про 
судоустрій УСРР» 1929 року тощо. 
Згідно з «Положенням про адвокатуру 

УСРР», встановлювалося коло осіб, які, окрім 
адвокатури, могли здійснювати захист обви-
нувачуваних на суді. До таких осіб було від-
несено близьких родичів сторін (обвинувачу-
ваного чи потерпілого), представників дер-
жавних, професійних і громадських органі-
зацій. Таким чином, адвокатура визнавалася 
основною, але не єдиною організацією щодо 
забезпечення судового захисту. Тим самим 
«Положення про адвокатуру» визначало су-
довий захист як справу державну й суспільну, 
від котрої неможливо усунути державні, про-
фесійні, громадські й кооперативні організа-
ції. 

12 вересня 1928 року колегія Нарком’юсту 
УСРР прийняла постанову «Про реорганіза-
цію колегій захисників», згідно з якою робота 
членів колегій захисників була переведена на 
колективні форми, а приватна адвокатська 
практика ліквідована. У «Положенні про су-
доустрій УСРР» 1929 року було передбачено, 
що колегії захисників працюють при окруж-
них судах і діють як на підставі зазначеного 
Положення, так і на підставі наказів і розпо-
ряджень Нарком’юсту УСРР. Відповідно до 
цього 20 жовтня 1929 року Нарком’юст УСРР 
затвердив Положення про колективні форми 
роботи колегій захисників [19, с. 45]. Тобто 
відбувався планомірний процес одержавлен-
ня інституту адвокатури.
Кримінально-правова політика України 

повністю визначалась з Москви. Зокрема, 
у 1927 році були видані такі загальносоюзні 
кримінально-правові акти, як «Положення 
про злочини державні (контрреволюційні та 
особливо небезпечні для Союзу РСР злочини 
проти порядку управління)», котрим визна-
чалось поняття так званих «контрреволюцій-
них злочинів», їх коло та основні напрямки 
кримінально-правової боротьби з ними. 8 
червня 1927 року було прийнято Криміналь-
ний кодекс УСРР, який, незважаючи на чис-
ленні зміни, майже на 30 років відтворював 
кримінально-правову політику України. Цей 
кодекс увійшов в історію як кримінально-пра-
вова база сталінського тоталітаризму. На його 

базі були здійснені численні репресії режиму 
проти українського народу [20, с. 134, 135]. 
Відповідним чином, в УСРР запроваджува-
лася централізована радянська правова сис-
тема, а всі республіканські правові джерела 
були, по суті, калькою загальносоюзних.
Прийняття нових КК і КПК УСРР 1927 

року посилило карально-репресивні функції 
правоохоронних органів. Зокрема, це проявило-
ся в збільшенні їхніх повноважень [21, с. 19-27]. 
Що стосується Особливої частини КК 1927 року, 
то вона, порівняно з КК 1922 року, характери-
зувалась посиленням кримінальної репресії. 
Про це свідчить хоча б факт суттєвого, майже 
на 1/3, зростання кількості злочинів за які пе-
редбачалась можливість застосування смерт-
ної кари. При вчиненні контрреволюційних 
злочинів (ст.ст.541-5414) у більшості випадків 
передбачалась можливість застосування ви-
щої міри соціального захисту – розстрілу або 
оголошення ворогом трудящих з конфіска-
цією майна та з позбавленням громадянства 
союзної республіки і тим самим громадянства 
Союзу РСР із вигнанням за межі Союзу РСР 
назавжди.
У нормах же КПК УСРР від 1927 року 

знайшли відображення складність і супе-
речливість процесів згортання непу та ста-
новлення тоталітарного режиму. Поряд із за-
кріпленням ряду демократичних принципів 
кримінального процесу – законності, публіч-
ності, об’єктивності та повноти розслідування 
справи, гласності судового розгляду – Кодекс 
доповнювався новими положеннями, що по-
силювали обвинувальний ухил у судочин-
стві, зокрема, встановлювався принцип за-
стосування закону за аналогією, визначали-
ся обставини, за яких могла бути порушена 
адвокатська таємниця, особистому зізнанню 
обвинуваченого надавалося значення достат-
нього доказу його вини, зберігалися спеціаль-
ні суди, котрі розглядали справи на закри-
тих засіданнях у спрощеному порядку, КПК 
УСРР 1927 року значно розширював права 
органів дізнання, слідчих та прокурорів, що 
було зроблено для прискорення та спрощен-
ня провадження у кримінальних справах. Та-
ким чином, демократичні принципи кримі-
нального процесу служили лише прикриттям 
карально-репресивної системи, до котрої все 
більшою мірою залучалися органи юстиції.
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Висновки
1. Нормативно-правова база функціону-

вання правоохоронних органів УСРР у пері-
од 20-х років характеризувалася домінуван-
ням політико-правових принципів на кшталт 
«революційної» та «соціалістичної» законнос-
ті, що уособлювали утвердження радянської 
державно-правової системи. Радянські за-
кони зазвичай санкціонувалися партійною 
верхівкою. Вона ж контролювала всі сфери 
державного життя, в тому числі й правоохо-
ронну сферу. При цьому органи прокурату-
ри виконували функцію особливої наглядової 
інстанції практично над усіма правоохорон-
ними структурами, в тому числі – й судовими 
установами. Перед кримінальною юстицією 
ставилося завдання – всіляко сприяти здій-
сненню різного роду політичних і політико-
господарських кампаній.
Певний вплив на процес правового ре-

гулювання правоохоронних органів мали 
Конституція УСРР 1919 року, зі змінами, вне-
сеними до неї в 1925 році, та Конституція 
УСРР 1929 року. Однак, радянські конститу-
ції були документами швидше політичними, 
аніж правовими, й розроблялися насамперед 
у компартійних відділах. Враховуючи це, а 
також статус квазі-держави, якою була УСРР, 
зазначені конституційні акти з великим засте-
реженням можна віднести до групи основних 
законів держави.

2. Конституція УСРР 1929 року зумови-
ла подальше утвердження принципу дикта-
тури пролетаріату та сприяла встановленню 
домінування загальносоюзних законодавчих 
актів над республіканськими. Протягом 20-х 
років спостерігалося поступове зростання 
ролі союзного центру, тобто загальносоюзних 
установ, і обмеження прав республіки. Що, у 
свою чергу, вплинуло на характер функціо-
нування правоохоронної системи загалом, і 
органів юстиції зокрема. Останні стали більш 
залежними у своїй діяльності від союзних ві-
домств.

3. Процес організаційно-структур-
ного зміцнення правоохоронних органів 
УСРР протягом 20-х років відбувався в до-
сить складних умовах. Насамперед це було 
пов’язано з існуючою тенденцією ігноруван-
ня права як «буржуазного» пережитку. Окрім 
того давалися взнаки не сформованість пра-

воохоронної системи в УСРР та тенденція 
до перетворення правоохоронних органів у 
засіб встановлення тоталітарного режиму в 
країні.

3. У цілому правоохоронна система УСРР 
протягом 20-х років була досить складною, 
що ставило перед державою завдання її ре-
організації та реформування. Відповідним 
чином, правоохоронні органи перебували в 
стані трансформації й організаційно-право-
вого зміцнення. Проте, перед ними стояла 
низка проблем і завдань, особливо – у відно-
шенні боротьби з загальною кримінальною 
злочинністю. У цей же час продовжувався 
процес формування органів юстиції, а також 
– розпочався процес відновлення в правах 
адвокатури.
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SUMMARY 
 This article highlights the analysis of the 

content of a legal framework functioning of law 
enforcement USSR in 1920s. It is shown that 
during the 20s the content of legal and regulatory 
instruments which regulated the process of USSR’s 
law enforcement agencies, refl ected the trend of 
their transformation in punitive and repressive 
structures that in general are in line with main 
directions of the Bolshevik policy in the legal 
sphere. It is proved that the legal framework of 
functioning of law enforcement USSR in 1920s 
was characterized with such features as suspension 
from rights and freedoms of citizens, copying 
the Russia- Bolshevik analogs, turning the law 
enforcement in an appendage of the authoritarian 
regimes. 

АНОТАЦІЯ 
У даній статті висвітлено аналіз змісту 

нормативно-правової бази функціонування 
правоохоронних органів УСРР у період 20-х 
років ХХ ст. Доведено, що протягом 20-х ро-
ків зміст нормативно-правових актів, які ре-
гулювали діяльність правоохоронних органів 
УСРР, відображав тенденцію їх перетворен-
ня на карально-репресивні структури, що, у 
цілому, відповідало основним напрямам біль-
шовицької політики у правовій сфері. Обґрун-
товано, що нормативно-правова база функціо-
нування правоохоронних органів УСРР у період 
20-х років характеризувалась такими рисами, 
як-то: відсторонення від захисту прав і свобод 
громадян, копіювання російсько-більшовиць-
ких аналогів, перетворення правоохоронних 
органів на придаток авторитарного режиму.
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ÎÏÒÈÌ²ÇÀÖ²ß ÊÐÈÒÅÐ²¯Â ÎÖ²ÍÞÂÀÍÍß Ï²Ä 
×ÀÑ ÇÄ²ÉÑÍÅÍÍß ÊÎÍÒÐÎËÞ ÂÈÙÎÞ ÐÀÄÎÞ 
ÏÐÀÂÎÑÓÄÄß ÇÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÞ ÑÓÄ²Â (ÑÓÄÄ²Â)

В статье автор обращает внимание на 
законодательные предпосылки значительной 
дискреции полномочий Высшего совета право-
судия в процессе контроля за судьями, что в 
украинских реалиях практически всегда свя-
зано с потенциальными рисками злоупотре-
блений и манипуляций. В системной связи 
с основными проблемами правоприменения 
упомянутого органа судейского управления, 
осуществляется выделение и характеристи-
ка направлений оптимизации критериев 
оценки при осуществлении контроля Выс-
шим советом правосудия за деятельностью 
судов (судей) как элемент повышения его эф-
фективности (вопрос установления факта 
противоправного поведения, унификации 
дисциплинарной практики, установление со-
става дисциплинарных проступков, которые 
обязательно должны вызывать освобождение 
от должности и т.п.).
Ключевые слова: контроль, судебная 

власть, оптимизация критериев, оценка, 
Высший совет правосудия.
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мою, а результат його здійснення – процесом. 
Тобто досить часто контроль здійснюється, по 
суті, заради контролю, тому що так має бути, 
сприймається як «формальність» - факт існу-
вання якого обидві сторони (той, хто контр-
олю, та той, кого контролюють) сприймають 
як об’єктивно існуючу даність, не більше. 
При цьому первинні цілі, завдання контролю, 
ефективне та неупереджене правосуддя як 
його ймовірний та бажаний результат відхо-
дять на другий план.
У значній мірі цьому сприяють певна 

умовність, розбалансованість, неузгодженість, 
нечіткість критеріїв, показників оцінювання 
професійності, доброчесності, компетентності 
суддів, рівня їх особистісних, психологічних, 
моральних якостей та характеристик. Подібні 
речі створюють передумови значної дискреції 
повноважень Вищої ради правосуддя в проце-
сі контролю за суддями, що в українських ре-
аліях практично завжди пов’язано з потенцій-
ними ризиками зловживань та маніпуляцій.

 
Аналіз останніх досліджень                                

та публікацій
У науковій літературі дослідження крите-

ріїв оцінювання під час здійснення контролю 
традиційно здійснюється в розрізі загальної 
теорії права, адміністративного права, дер-
жавного управління (праці таких вчених, як 
В.Б. Аверянов, О.Ф. Андрійко, С.В. Бардаш, 
Ю.П. Битяк, В.В. Галунько, В.М. Гаращук, 
І.П. Голосніченко, А.М. Колодій, Т.О. Коломо-
єць, В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, В.Я. Ма-
линовський, О.М. Музичук, О.В. Шевчук та 
інших). Критична оцінка діяльності Вищої 

Постановка проблеми
Сукупність історичних традицій державо-

творення, існуючого формату взаємодії влади 
та суспільства, ментальності населення та до-
сить низького рівня поваги, довіри громадян 
до державних інституцій у цілому зумовили 
суттєву деформацію процесу контрольно-на-
глядової діяльності за органами вдали та по-
садовими особами, в тому числі судами та 
суддями. Це, зокрема, проявляється в тому, 
що зміст певної активності підміняється фор-
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ради правосуддя в експертних, наукових, по-
літичних колах здійснюється, як правило, ви-
бірково, в розрізі специфіки реалізації окремих 
повноважень даним органом суддівського вря-
дування. При цьому досить часто виокремлю-
ються лише недоліки, проблеми законодавства 
чи правозастосування, а розробка напрямків 
оптимізації критеріїв оцінювання під час здій-
снення контролю практично не здійснюється.

Метою статті є виокремлення та характе-
ристика напрямків оптимізації критеріїв оці-
нювання під час здійснення контролю Вищою 
радою правосуддя за діяльністю судів (суддів).

Виклад основного матеріалу
Аналіз думок різних учених щодо понять 

«ефективність», «результативність», «якість» до-
зволив визначити, що результативність управ-
ління є відношенням результату до цілей, а 
ефективність – відношенням результату до ви-
конаних витрат [1, c. 231]. Звідси, ефективність 
є кількісною характеристикою відношення цілі 
та теоретичної можливості; теоретичної можли-
вості та норми її матеріалізації; цілі та матеріа-
лізації її конструктивного вирішення [2, c. 23]; 
комплексною характеристикою як потенцій-
них, так і реальних результатів функціонування 
системи з урахуванням ступеня відповідності 
отриманих результатів цілям та завданням її 
розвитку [3, с. 2]. Відтак ефективність діяльності 
управлінських суб’єктів, наділених адміністра-
тивно-владною компетенцією відображає міру, 
формат реалізації цільового та функціонально-
го аспектів роботи: динаміки просування до 
наміченої мети; завдань та якості, належності, 
достатності, об’єктивності реалізації адміністра-
тивних повноважень відповідно. 
У предметній науковій літературі авторами 

відмічено, що критерії ефективності по сво-
їй суті мають стимулювати досягнення цілей; 
надавати кількісну та якісну характеристику 
окреслених параметрів, створювати умови для 
об’єктивного оцінювання. Також вони пови-
нні бути універсальними, повними, охоплюва-
ти всі сторони процесу [4, с. 5]. Л.Л. Приход-
ченко, вивчаючи питання теорії та практики 
застосування показників оцінювання ефектив-
ності державного управління, пропонує засто-
совувати спеціальний алгоритм при розробці 
критеріїв оцінювання [5, с. 14]. Попри логіч-
ність методологічного підґрунтя такого підхо-

ду, на практиці його доцільно впроваджувати 
у сферах, де кожен показник може бути чітко 
виміряний, мінімізований суб’єктивний підхід 
- відтак і ранжування, оцінювання їх виконан-
ня реалізувати відносно не складно. Натомість 
суттєво інша ситуація з оцінюванням під час 
здійснення контролю за діяльністю судів (суд-
дів) – сприйняття значної кількості елементів 
професійної діяльності об’єкта оцінки зале-
жить якраз від суб’єктивного відношення до їх 
важливості тим, хто оцінює; його власним під-
ходом до визначення факту виконання (неви-
конання) певного показника. Відповідно під-
вищення ефективності контролю вбачається у 
встановленні низки універсальних показників, 
які фіксують рівень певного правового явища, 
факту дійсності; та в обов’язковому порядку 
мають враховуватися суб’єктом оцінювання.
Головним критерієм контролю Вищої ради 

правосуддя щодо діючих суддів є їх професіо-
налізм, який проявляється, по-перше, в дотри-
манні вимог матеріального та процесуального 
права під час здійснення правосуддя; по-друге, 
в дотриманні нормативних вимог, зобов’язань, 
обмежень, наявність яких обумовлена специ-
фікою правового статусу судді. Водночас опти-
мізація застосування цього критерію може 
здійснюватися в різних напрямках. 
Зауважимо, що реалізація адміністратив-

них функцій контролю цього органу суддів-
ського врядування передбачає певний дуалізм. 
Тобто, з одного боку, з’ясовується наявність 
певного юридичного факту (як правило, про-
типравної поведінки суддів); з іншого – визна-
чається пропорційна міра застосування заходу 
дисциплінарного примусу (якщо законодавець 
передбачив дискрецію Вищої ради правосуд-
дя в цій площині). Відповідно і диференціація 
критеріїв оцінювання для кожної з цих ситу-
ацій сприятиме зростанню загального рівня 
ефективності заходів контролю та нагляду.
Критерії встановлення певного юридич-

ного факту передбачають необхідність визна-
чення наявності трьох ключових обставин:-
1) порушення суддею вимог щодо несуміснос-
ті; 2) вчинення суддею дисциплінарного про-
ступку; 3) обґрунтованості, достатності інфор-
мації, наданої органами прокуратури, щодо 
ймовірного вчинення злочину суддею. При 
цьому критерії встановлення певного юри-
дичного факту розмежовуємо на однозначні 
та альтернативні показники. 
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Однозначний критерій передбачає, що 
його застосування на безальтернативній осно-
ві дає підстави однозначно стверджувати про 
певний юридичний факт. Прикладами таких 
критеріїв слугують: 1) наявність інформації в 
офіційних джерелах із загальним рівнем до-
ступу про участь суддів у забороненій для них 
оплачуваній діяльності комерційних суб’єктів 
чи держаних органів, органів місцевого само-
врядування; політичних партій, участі в по-
літичних акціях, мітингах; наявності корпо-
ративних прав та відсутності інформації про 
передачу їх в управління третім особам; участь 
у загальних чи місцевих виборах, передвибор-
чій агітації; 2) наявність інформації в офіцій-
них джерелах з загальним рівнем доступу, яка 
свідчить про неправдивість (неповний харак-
тер, несвоєчасність) даних, що мають містити-
ся в майновій декларації, декларації родинних 
зв’язків; 3) наявність інформації в офіційних 
джерелах з обмеженим рівнем доступу, яка 
свідчить про порушення вимог несумісності, 
вчинення дисциплінарного правопорушення 
суддею. 
Суттю застосування однозначних критері-

їв у контексті підвищення ефективності контр-
олю є те, що вони повинні в обов’язковому 
порядку зумовлювати порушення відповід-
ної дисциплінарної процедури чи процеду-
ри розгляду справи щодо несумісності. Тобто 
після отримання інформації від третіх осіб 
про ймовірне правопорушення, самостійно, в 
найкоротші строки (наприклад, 3-5 робочих 
днів) перевірити її достовірність та приймати 
управлінське рішення по суті. Наголошуємо 
на тому, що самостійна перевірка поданої ін-
формації має бути загальним правилом Вищої 
ради правосуддя, винятком з якого є лише 
потреба доступу до закритих державних реє-
стрів, доступ до яких раді не наданий. 
На відміну від однозначних, альтернативні 

критерії стосуються наявності даних про про-
типравну поведінку, які передбачають потре-
бу їх аналітичного опрацювання на предмет 
визначення факту правопорушення. Прикла-
дами таких критеріїв слугують: 1) наявність 
інформації у журналістських розслідуваннях, 
повідомленнях засобів масової інформації про 
потенційне дисциплінарне правопорушення, 
порушення вимог щодо несумісності; 2) сус-
пільна шкідливість діяння судді, вчиненого в 
процесі здійснення правосуддя чи в позаробо-

чий час; наявність у його змісті ознак складу 
дисциплінарного правопорушення (зокрема 
в частині об’єктивної сторони діяння); 3) сус-
пільна небезпека діяння судді згідно з зібра-
ними в процесі досудового розслідування до-
казами, наявність ризику ухилення судді від 
застосування до нього заходів кримінального 
провадження.
Альтернативні критерії передбачають до-

вший час (у порівнянні з однозначними) влас-
ної обробки та оцінки. При цьому передбача-
ється прийняття не тільки рішення про ініці-
ацію (відмову в цьому) дисциплінарної спра-
ви, справи щодо несумісності, а й прийняття 
остаточного рішення про надання згоди на 
затримання судді, утримання його під вартою 
чи арештом.
Стосовно іншого аспекта реалізації адмі-

ністративної компетенції Вищої ради право-
суддя - пропорційної міри застосування захо-
ду дисциплінарного примусу, то фактично він 
має місце лише щодо дисциплінарних проце-
дур та застосування одного з видів стягнень до 
винної особи. Адже в розрізі розгляду справи 
про несумісність, варіації застосування до судді 
іншого заходу примусу, ніж звільнення, зако-
нодавство не передбачає. Відповідно ефектив-
ність контролю в даному ракурсі передбачає 
потребу чіткої оцінки суспільної шкідливос-
ті діяння, попередньої поведінки судді, його 
особистісних та моральних якостей, пояснень 
судді, інших факторів, що мають значення для 
справедливого та неупередженого вирішення 
дисциплінарної справи, в тому числі дотри-
мання принципу однорідності дисциплінар-
ної практики за схожих обставин.
На нашу думку, дієвими критеріями та-

кої оцінки буде встановлення невичерпного 
переліку складів дисциплінарних правопо-
рушень, які в обов’язковому порядку мають 
зумовлювати звільнення особи як захід дис-
циплінарної відповідальності; а також засади 
обов’язковості врахування висновків Вищої 
ради правосуддя, Верховного суду (постано-
вою якого змінено чи скасовано рішення Ви-
щої ради правосуддя) при вирішенні по суті 
(перегляді) в майбутньому справ за аналогіч-
них обставин дисциплінарною палатою Вищої 
ради правосуддя та самою радою. 
Зокрема, до числа дисциплінарних право-

порушень, які в обов’язковому порядку мають 
зумовлювати звільнення особи, на нашу думку, 
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доцільно відносити: 1) поява в громадському 
місці, керування транспортним засобом у стані 
алкогольного, та/або наркотичного сп’яніння; 
2) заподіяння судовим рішенням, яким обме-
жена фізична свобода, недоторканість особи, 
ухваленим у колегії чи одноособово та скасова-
ним в апеляційному чи касаційному порядку, 
смерті чи тяжких фізичних ушкоджень особі 
під час її перебування в місцях примусового 
утримання; 3) встановлення Європейським 
судом з прав людини порушення Конвенції з 
прав людини та основоположних свобод судо-
вим рішенням, ухваленим у колегії чи одно-
особово; 4) здійснення суддею (членом його 
сім’ї) витрат, що перевищують різницю між 
сумою доходів такого судді, членів його сім’ї та 
добутком величини середньої заробітної пла-
ти (на працездатну особу), прожиткового міні-
муму (на неповнолітнього, пенсіонера, особу з 
інвалідністю); 5) публічна підтримка (виступи 
в громадських місцях, дописи в соцмережах) 
незаконних збройних формувань, окупаційної 
влади в Криму, Донецькій та Луганській об-
ластях; зневага над державними символами 
України. 
У даному значенні закріплення невичерп-

ного переліку складів дисциплінарних право-
порушень у жодному випадку не означає обме-
ження управлінської компетенції органу суд-
дівського врядування. Навпаки, з’являється 
додаткова визначеність, зменшуються ризи-
ки впливу суб’єктивних факторів на рішен-
ня ради чи її палат. Так, Голова Одеського 
окружного адміністративного суду Глуханчук 
О.В. та суддя Ужгородського міськрайонного 
суду Закарпатської області Ротмістренко М.В. 
керували транспортними засобами у стані ал-
когольного сп’яніння. Однак Глуханчук О.В. 
при цьому ще й використовував ненорматив-
ну лексику у спілкуванні з працівниками па-
трульної поліції, які зупинили транспортний 
засіб. Більше того, голова суду ще й викорис-
тав прес-службу суду для поширення неправ-
дивих відомостей про обставини інциденту, 
зокрема стосовно того, що він начебто не ке-
рував автомобілем. Незважаючи на те, що го-
лова суду вчинив тяжчий проступок, до нього 
застосовано м’якше дисциплінарне стягнення 
(відсторонення від здійснення правосуддя на 
6 місяців), а щодо його колеги сформовано по-
дання дисциплінарної палати про звільнення 
з посади [6, с. 18-19]. Диференціація рішень 

(видів стягнень) дисциплінарних органами, 
коли в обох випадках мало місце керування 
транспортним засобом у стані алкогольного 
сп’яніння, ставить не тільки під сумнів ефек-
тивність контролю, але створює в суспільства 
враження лояльнішого ставлення до проти-
правних дій суддів, які займають адміністра-
тивні посади в судах.
Засада обов’язковості врахування висно-

вків Вищої ради правосуддя, Верховного суду 
(постановою якого змінено чи скасовано рі-
шення Вищої ради правосуддя) при вирішен-
ні по суті (перегляді) в майбутньому справ за 
аналогічних обставин дисциплінарною пала-
тою Вищої ради правосуддя та самою радою 
має забезпечувати єдність та однорідність дис-
циплінарної практики здійснення контролю. 
Відхід від цієї засади допускається у винятко-
вих випадках, з обов’язковим обґрунтуванням 
причин такого рішення дисциплінарного ор-
гану. 
Також вважаємо за потрібне у висновках 

Вищої ради правосуддя, Верховного суду 
сформувати визначення обставин правопору-
шення, що обтяжують чи пом’якшують від-
повідальність винної особи, їх невичерпний 
перелік. Застосування такого критерію знову 
ж таки сприятиме однорідності дисциплінар-
ної практики, рівності суддів перед законом 
та дисциплінарним органом. Наприклад, не-
значний досвід роботи на посаді судді в дис-
циплінарній справі щодо судді Галицького ра-
йонного суду м. Львова Вища рада правосуддя 
трактує як підставу кваліфікації недбалості, а 
не умислу в суб’єктивній стороні правопору-
шення. Відтак змінює рішення дисциплінар-
ної палати та застосовує до судді не звільнення, 
а більш м’який вид стягнення [7]. Натомість, 
розглядаючи скаргу судді Жовтневого район-
ного суду м. Дніпра, Вища рада правосуддя 
погодилася з його доводами, що при визна-
ченні виду дисциплінарного стягнення дисци-
плінарна палата не в повному обсязі врахувала 
дані про його особу, зокрема тривале належне 
виконання обов’язків судді з 1988 року. Відтак 
до судді може бути застосовано менш суворий 
вид дисциплінарного стягнення [8]. Фактично 
орган суддівського самоврядування розглянув 
як значний, так і незначний досвід роботи на 
посаді судді як підставу пом’якшення відпо-
відальності – що взагалі суперечить основам 
формальної логіки. Навіть більше - тривалий 
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досвід суддівської роботи в його практиці 
може також розглядатися як підстава обтя-
ження відповідальності, з аргументування цієї 
позиції тим, що протиправність порушення 
норм матеріального та процесуального права 
є очевиднішою зі зростанням стажу суддів-
ської роботи.
Логічно припустити, що пом’якшуваними 

обставини можуть виступати тривалий період 
сумлінного здійснення правосуддя, участь у 
суспільно корисній діяльності, визнання вини; 
обтяжуючими – повторність діяння, тяжі на-
слідки, намагання приховати факт його вчи-
нення, введення в оману щодо його обставин 
тощо. Виокремлення пом’якшувальних та об-
тяжувальних обставин знову ж таки оптимі-
зує контрольно-наглядову діяльність шляхом 
зростання рівня нормативної визначеності 
того, як саме потрібно оцінювати певний юри-
дичний факт.

Висновки
Ключовими напрямками оптимізації кри-

теріїв оцінювання під час здійснення конт-
ролю Вищою радою правосуддя є: 

1) запровадження однозначних та альтер-
нативних критеріїв встановлення юридично-
го факту, при цьому суттю застосування од-
нозначних критеріїв у контексті підвищення 
ефективності контролю є те, що вони пови-
нні в обов’язковому порядку, в стислі строки 
зумовлювати порушення відповідної дисци-
плінарної процедури чи процедури розгляду 
справи щодо несумісності;

2) встановлення невичерпного переліку 
складів дисциплінарних правопорушень, які 
в обов’язковому порядку мають зумовлювати 
звільнення особи як захід дисциплінарної від-
повідальності; 

3) обов’язковість врахування висновків 
Вищої ради правосуддя, Верховного суду (по-
становою якого змінено чи скасовано рішення 
Вищої ради правосуддя) при вирішенні по суті 
(перегляді) в майбутньому справ за аналогіч-
них обставин дисциплінарною палатою Вищої 
ради правосуддя та самою радою, в цілях за-
безпечення єдності та однорідності дисциплі-
нарної практики здійснення контролю; відхід 
від цієї засади допускається у виняткових ви-
падках, з обов’язковим обґрунтуванням при-
чин такого рішення дисциплінарного органу;

4) формування у висновках Вищої ради 
правосуддя, Верховного суду визначення об-
ставин правопорушення, що обтяжують чи 
пом’якшують відповідальність винної особи, їх 
невичерпного переліку, логіки використання 
та системного зв’язку з поведінкою судді.
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АНОТАЦІЯ 
У статті автор звертає увагу на законодавчі 

передумови значної дискреції повноважень Ви-
щої ради правосуддя в процесі контролю за суддя-
ми, що в українських реаліях практично завжди 
пов’язано з потенційними ризиками зловживань 
та маніпуляцій. У системному зв’язку з осно-
вними проблемами правозастосування згадано-
го органу суддівського врядування, здійснюється 
виокремлення та характеристика напрямків 
оптимізації критеріїв оцінювання під час здій-
снення контролю Вищою радою правосуддя за 
діяльністю судів (суддів) як елемент підвищен-
ня його ефективності (питання встановлення 
факту протиправної поведінки, уніфікації дис-
циплінарної практики, встановлення складу дис-
циплінарних проступків, які обов’язково мають 
зумовлювати звільнення з посади тощо).
Встановлено, що ключовими напрямками 

оптимізації критеріїв оцінювання під час здій-
снення контролю Вищою радою правосуддя є:-
1) запровадження однозначних та альтернатив-
них критеріїв встановлення юридичного факту, 
при цьому суттю застосування однозначних 
критеріїв у контексті підвищення ефективності 
контролю є те, що вони повинні в обов’язковому 
порядку, в стислі строки зумовлювати пору-
шення відповідної дисциплінарної процедури чи 
процедури розгляду справи щодо несумісності;-
2) встановлення невичерпного переліку скла-
дів дисциплінарних правопорушень, які в 
обов’язковому порядку мають зумовлювати 
звільнення особи як захід дисциплінарної відпо-
відальності; 3) обов’язковість врахування висно-
вків Вищої ради правосуддя, Верховного суду (по-
становою якого змінено чи скасовано рішення 
Вищої ради правосуддя) при вирішенні по суті 
(перегляді) в майбутньому справ за аналогічних 
обставин дисциплінарною палатою Вищої ради 
правосуддя, та самою радою, в цілях забезпе-
чення єдності та однорідності дисциплінарної 
практики здійснення контролю; відхід від цієї 
засади допускається у виняткових випадках, з 
обов’язковим обґрунтуванням причин такого рі-
шення дисциплінарного органу; 4) формування у 
висновках Вищої ради правосуддя, Верховного суду 
визначення обставин правопорушення, що обтя-
жують чи пом’якшують відповідальність винної 
особи, їх невичерпного переліку, логіки викорис-
тання та системного зв’язку з поведінкою судді.
Ключові слова: контроль, судова влада, опти-

мізація критеріїв, оцінювання, Вища рада пра-
восуддя.

SUMMARY 
In the article the author draws attention to 

the legislative preconditions for the considerable 
discretion of the powers of the High Council 
of Justice in the process of monitoring judges, 
which in Ukrainian realities is almost always 
associated with the potential risks of abuse 
and manipulation. In the systemic connection 
with the main problems of enforcement of the 
mentioned body of judicial administration, 
separation and characterization of directions 
of optimization of evaluation criteria is carried 
out during the control by the High Council 
of Justice on the activity of courts (judges) 
as an element of increasing its efficiency (the 
issue of establishing the fact of unlawful 
conduct, unifying practice , establishing the 
composition of disciplinary offenses, which 
should necessarily lead to dismissal, etc.).

It is established that the key areas of 
optimization of evaluation criteria during 
the exercise of control by the High Council of 
Justice are: , to prompt a breach of the relevant 
disciplinary or incompatibility proceedings 
within a short time; 2) establishment of a non-
exhaustive list of disciplinary offenses, which 
must necessarily lead to the release of a person 
as a measure of disciplinary responsibility; 3) 
the obligation to take into account the findings 
of the High Council of Justice, the Supreme 
Court (whose decision modified or overturned 
the decision of the High Council of Justice) in 
resolving the merits (review) of future cases 
in similar circumstances by the disciplinary 
chamber of the High Council of Justice, and 
by the Council itself, unity and uniformity of 
disciplinary practice of control; withdrawal 
from this basis shall be allowed in exceptional 
cases, with the obligatory justification of the 
reasons for such decision of the disciplinary 
body; 4) to formulate in the findings of the 
High Council of Justice, the Supreme Court, 
the circumstances of the offense, which impose 
or mitigate the liability of the perpetrator, 
their inexhaustible list, the logic of use and 
the systematic connection with the judge’s 
behavior.

Keywords: control, judiciary, optimization 
of criteria, evaluation, High Council of 
Justice.
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Ì²ÑÖÜ ÍÅÑÂÎÁÎÄÈ: ²ÑÒÎÐÈÊÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÀÑÏÅÊÒÈ

В статье рассмотрены феномен пыток 
заключенных с целью получения неправомер-
ной выгоды администрацией мест несвободы. 
Проанализирована историческая основа фено-
мена пыток. Определены основные факторы, 
которые усложняют предотвращение корруп-
ции и пыток в местах лишения свободы. Дана 
характеристика пыток заключенных с целью 
получения неправомерной выгоды админи-
страцией мест несвободы как социального яв-
ления.
Ключевые слова: пытки, насилие, корруп-

ция, неправомерная выгода, пенитенциарные 
учреждения.

 ÂÎÉÒÎÂ Ãåííàä³é Âàñèëüîâè÷ - ñóääÿ Êè¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà 
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ÓÄÊ 343.436 : 343.1

сельський, А.Ф. Волобуєв, Т.С. Волчецька, 
І.Ф. Герасимов, О.О. Юхно, М.В. Даньшин, 
В.А. Журавель, С.Ф. Здоровко, В.М. Караго-
дін, О.Н. Колесніченко, В.П. Колпаков
Такий феномен протиправної поведінки 

як катування був предметом досліджень у 
кримінально-правовій, кримінально-проце-
суальній, кримінально-виконавчій, криміно-
логічній, конституційно-правовій та інших 
площинах. Його досліджували у психології, 
соціології, педагогіці. До цього міждисциплі-
нарного явища звертали свої погляди також 
філософи та історики. Не залишали поза ува-
гою проблеми катування учені – адміністра-
тивісти.
Однак, феномен катування як засіб спону-

кання до надання неправомірної вигоди, як 
інструмент забезпечення корисного інтересу, 
представлений у вітчизняних та зарубіжних 
правових науках поодинокими дослідження-
ми та поверхневими розвідками.

Виклад основного матеріалу
За українським законодавством поняття 

«катування» нормативно визначається у ч.1 
ст.127 Кримінального кодексу України, та 
пояснюється як умисне заподіяння сильного 
фізичного болю або фізичного чи морально-
го страждання шляхом нанесення побоїв, му-
чення або інших насильницьких дій з метою 
змусити потерпілого чи іншу особу вчинити 
дії, що суперечать їх волі, зокрема отримати 
від нього або іншої особи відомості чи визна-
ння, або з метою покарати його чи іншу осо-
бу за дії, скоєні ним або іншою особою, чи у 

Вступ
Незважаючи на те, що антикорупційна 

політика в Україні за останнє десятиріччя 
набирає обертів, однак корупційні прояви 
у різних сферах вітчизняних суспільних від-
носин не лише мають місце, а в окремих ви-
падках набувають інституційних масштабів. 
Велике занепокоєння викликає також те, що 
в органах та установах виконання покарань 
України корупціонери використовують для 
отримання неправомірної вигоди нелюдські 
методи поводження з ув’язненими.

Стан опрацювання проблематики
Проблеми катування людини у право-

вій науці розглядаються з різних сторін. 
Цьому явищу присвячувало свої праці ба-
гато вітчизняних та зарубіжних учених, зо-
крема: О.М. Бандурка, В.П. Бахін, Р.С. Бєл-
кін, П.Д. Біленчук, О.М. Васильєв, В.К. Ве-
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скоєнні яких він або інша особа підозрюєть-
ся, а також з метою залякування чи дискри-
мінації його або інших осіб [1].
Джерела міжнародного гуманітарного 

права подають дещо інші визначення. Так, 
Токійська декларація «Основні лікарські 
принципи, стосовно тортур та інших видів 
жорстокого, негуманного або принизливого 
поводження чи покарання у разі затримання 
та ув’язнення» (Токіо, жовтень 1975 р.) пояс-
нює це поняття як умисне, систематичне чи 
безпричинне заподіяння фізичних чи пси-
хічних страждань однією особою чи більшою 
кількістю осіб, що діють самостійно або за 
наказом будь-якого органу влади, щоб зму-
сити іншу особу видати інформацію, зроби-
ти визнання чи з будь-якої іншої причини 
[2]. Такий формат поняття не тлумачить, у 
який спосіб заподіюються фізичні чи пси-
хічні страждання, при цьому, на відміну від 
визначення встановленого Кримінальним 
кодексом України, включає катування, яке 
здійснюється за наказом будь-якого органу 
влади, що сприяє конкретизації такого ді-
яння для майбутньої кримінально-правової 
кваліфікації.
Крім цього, визначення поняття «кату-

вання» подається у Конвенції проти кату-
вань та інших жорстоких, нелюдських або 
таких, що принижують гідність, видів по-
водження і покарання. Відповідно до цього 
міжнародного правового акту, катування 
означає будь-яку дію, якою будь-якій осо-
бі навмисне заподіюються сильний біль 
або страждання, фізичне чи моральне, щоб 
отримати від неї або від третьої особи ві-
домості чи визнання, покарати її за дії, які 
вчинила вона або третя особа чи у вчиненні 
яких вона підозрюється, а також залякати 
чи змусити її або третю особу, чи з будь-якої 
причини, що ґрунтується на дискримінації 
будь-якого виду, коли такий біль або страж-
дання [3].
Катування, як недопустима поведінка 

стосовно людини, визначена низкою інших 
міжнародних правових актів, хоча і без ви-
значення поняття: в Американській конвен-
ції про права людини 1969 року (ст.5) [4], 
Арабській хартії прав людини 2004 року 
(ст.8), Африканській хартії прав людини і на-
родів 1981 року (ст.5) [5].

На сьогодні не лише у міжнародних до-
говорах універсального і регіонального рів-
нів, але й актах національного права всіх без 
винятку держав світу закріплені норми абсо-
лютної заборони катування.
Історія феномену катування давня, як і 

історія людства. Спричинення болю людині 
людиною, як метод корегування її поведін-
ки, відоме нам з біблійних текстів. В античні 
часи застосування катування у публічному 
управлінні набуло юридичного оформлення. 
Римські закони, історичні джерела про укази 
азіатських сатрапів тощо містять неодноразо-
ві посилання на катування саме з цією метою.
Розвиток права європейської сім’ї наро-

дів, яке частково будувалось на звичаєвому 
праві, а частково на праві римському, успад-
кувало цей феномен, а відтак, стало пошире-
ною юридичною категорією.
Форми та способи катування, як виду 

кримінального покарання. знайшли своє 
відображення у середньовічних джерелах 
кримінального матеріального права «Сак-
сонському зерцалі» (лат. Speculum Saxonum) 
[6], «Каролінському кодексі» (лат. Codex 
Carolinus), приписах Бартоломея Гроїцького 
[7, с.251], джерелах Магдебурзького права. 
Катування, деякі дослідники застосовують 
формулювання «тілесні ушкодження», як 
вид кримінального покарання, зафіксоване 
і у руських джерелах кримінального права 
– «Руській правді» [8, с.130], Новгородській 
та Псковській судних грамотах, Судебниках 
1497 та 1550 роках, Статутах Великого Кня-
зівства Литовського [9, с.17].
У середньовіччі катування розглядали як 

засіб забезпечення у кримінальному процесі, 
у тому числі у судочинстві; як процесуальні 
дії, даючи цьому явищу філософські та кримі-
нально процесуальні характеристики. Так, у 
1486 р. пріором Генріхом Інститорісом (Кра-
мер) у співавторстві з професором Кельн-
ського університету Якобом Шпренгером 
було видано книгу-посібник для інквізиторів 
«Молот відьом» (лат. Malleus Malefi cārum, 
нім. «Hexenhammer»), яка містила опис се-
редньовічних процедур розслідування та 
судочинства. Метою цього «наукового» ви-
дання було надання методичної допомоги 
духовним та світським суддям у застосуванні 
різних прийомів катувань під час ведення су-
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дового процесу [10]. Зазначений трактат був 
настільки популярним, що історикам вдалось 
встановити 16 німецьких, 11 французьких, 2 
італійських та кілька англійських видань у 
проміжку 1486-1669 років. Катівські винахо-
ди середньовічних механіків на сьогодні асо-
ціюються з хворобливою садистською уявою, 
однак через численні зафіксовані приклади 
їхнього практичного застосування дають 
підстави стверджувати, що середньовічне 
суспільство визначало його як звичну та при-
йнятну норму.
Не оминув феномен катування, як вид 

кримінально-процесуальних дій та вид кри-
мінальних покарань, і українські землі. Зо-
крема, на територіях, підвладних Російській 
імперії, від катування у кримінальному про-
цесі юридично відмовились лише внаслідок 
кримінально-правових та кримінально-про-
цесуальних реформ початку ХІХ ст. Хоча за-
фіксовано, що їхнє застосування на практиці 
мало місце аж до 1864 р. [8, с.252].
Радянська влада відновила інститут ка-

тування як повсякденне явище, за допомо-
гою якого здійснюється реальне чи уявне 
розкриття переважної більшості злочинів, 
у тому числі політичних. Крім цього, це 
явище знову стало використовуватись як 
вид кримінального покарання. Прикла-
дом цього є страта капітана Війська Поль-
ського Росинського, військовополоненого, 
посадженого на палю більшовиками під 
час польсько-радянської війни 1920 року [11].
Хоча радянське кримінально-процесу-

альне та кримінально-виконавче законодав-
ство виключало інститут катування, однак 
поширеність його застосування не потребує 
на сьогодні будь-яких наукових доведень. 
Архівно-облікові відділи управлінь СБУ об-
ластей України містять численні матеріали, 
які свідчать про застосування методів фі-
зичного і психологічного впливу (катувань) 
щодо так званих «ворогів народу» [12, с.45].
Цінним джерелом про методи та способи 

завдання ув’язненим фізичних та психологіч-
них страждань є книга «ГУЛаг в рисунках» 
(англ. Drawings from the Gulag) за матеріала-
ми Д.С. Балдаєва – працівника пенітенціар-
них органів Російської Федерації, ветерана 
НКВС-МВС СРСР, тюремного наглядача 
слідчого ізолятора «Кресты» [13].

Опитані нами 22 колишні військовослуж-
бовців конвойних підрозділів внутрішніх 
військ МВС СРСР, які проходили службу в 
проміжку 1980-1990 років, на запитання, чи 
застосовували вони під час служби насиль-
ство до ув’язнених, дали ствердні відповіді; 
дев’ятеро з опитаних ствердили, що насиль-
ницькі дії, хоч і переслідували дисциплінар-
ну мету, однак не були пропорційними від-
носно важкості вчиненого в’язнем дисциплі-
нарного проступку.
Із здобуттям Україною незалежності, че-

рез правонаступництво від СРСР правоохо-
ронної системи, це явище без істотних змін 
перемістилось у правозастосовну діяльність 
українських національних правоохоронних 
органів.
Ще у 2007 р. Уповноважений з прав лю-

дини Верховної Ради України Н. Карпачова 
повідомила, що до неї зі скаргами на засто-
сування працівниками правоохоронних ор-
ганів насильницьких дій щороку звертається 
близько 1300 осіб [8, с.252].
З 2014 року Україна програла у Європей-

ському суді з прав людини 73 справи за стат-
тею «заборона катувань» на загальну суму 
понад 800 тисяч євро. При цьому, в самій 
Україні за 5 років до суду надійшло лише 20 
обвинувальних актів за статтею «катування». 
За словами фахівців, ця статистика жодним 
чином не відображає масштаб цього явища 
[14].
Катування як примус до передачі пев-

них матеріальних благ з використанням 
публічно-владних повноважень також має 
багатотисячолітню історію. Зазирнувши у 
середньовіччя, ми зауважуємо не випадки, 
а повсякденне використання катування як 
інструмента для дотування королівських 
та єпископських скарбниць. Більше того, з 
цією метою створювались спеціальні інквізи-
торські в’язниці. Інквізитори та їхні світські 
колеги були перші, хто виявив фінансовий 
вплив, який могла мати навіть скромна сис-
тема тюрем [15, с.9].
Новітня історія може навести приклади, 

де катування набуло ознаки цілого інституту 
для протиправного збагачення. Так, чекіст-
ська еліта, яка з 1918 року стала контролю-
вати всю правоохоронну систему, включаю-
чи установи виконання кримінальних пока-
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рань, не відмовилась від використання своїх 
повноважень для особистого збагачення та 
застосувала для цього катування як дієвий 
інструмент.
Прикладом цього є наказ Головно-

го управління таборів ОДПУ №27 від 
16.03.1933 «Про оголошення вироку колегії 
ОДПУ по справі колишніх співробітників 
ОДПУ Курочкіна, Крошкіна та інших». На-
казом доводилась до працівників Головно-
го управління таборів та управлінь таборів 
ОДПУ інформація про вирок щодо осіб, які, 
поряд з іншими формами протиправного 
збагачення, із застосуванням насильства, за-
володіли майном громадян [16].
Слід зауважити, що масовість корупцій-

них проявів персоналу пенітенціарної систе-
ми СРСР у період існування ГУЛАГу відомо, 
в основному, з  числених мемуарів та свід-
чень в’язнів. Джерела доносять до нас відо-
мості про вимагання табірним персоналом 
особистих речей засуджених, про вимагання 
матеріальних цінностей за незастосування 
катування, за послаблення режиму утриман-
ня, а також за додаткове харчування тощо.
З слів колишнього в’язня УхтПечЛАГу-

В. Солоницького, «… деякі ув’язнені платили 
представникам адміністрації величезні пода-
ті, і «добром», і грішми. Для в’язня гроші не 
мали ніякої ціни, головним для нього було 
врятувати життя, а для адміністрації навпаки 
– життя в’язня не вартувало ламаного гроша, 
а золото та гроші вони цінували. У таких умо-
вах виникали відверті ділові стосунки – одні 
намагались будь-якою ціною врятувати жит-
тя, інші – нажитись» [17, с.62].
Насильство, як спосіб примусу до пе-

редачі матеріальних благ, застосовувалось 
і службовцями пенітенціарної системи фа-
шистської Німеччини. За полегшення долі 
ув’язнені передавали цінності колосальною 
загальною вартістю. У цих випадках коруп-
ція, як не дивно, відігравала соціальнокорис-
ну роль, адже комусь вдавалось не лише по-
легшити свою участь, але й врятувати життя.
Незважаючи на потужну та систематичну 

протидію катуванню в місцях несвободи зі 
сторони держави та інститутів громадсько-
го суспільства України це явище продовжує 
мати місце. Так, за наслідками перевірки 
прокуратурою Полтавської області на засто-

сування у виправних колоніях заходів фі-
зичного впливу, спеціальних засобів і зброї 
до засуджених, зокрема йдеться про Пол-
тавську виправну колонію №64, Божковську 
колонію №16, Крюківську колонію №29 та 
Надержинщинську колонію №65, було ви-
явлено спеціальні засоби, заборонені зако-
ном: зачепи і рогач, обладнані рукоятками 
та оснащені гострими металевими шипами, 
обмотаними колючим дротом, лом, кувалда 
та ін. [18].
На знак протесту проти жорстокого по-

водження та вимагань представниками ад-
міністрації у в’язнів матеріальних цінностей 
останні вчиняють непоодинокі випадки про-
тесту.
За останні 12 років випадки самокаліцтва 

в’язнів, як форми протесту щодо насильниць-
ких дій адміністрації пенітенціарних установ, 
були у кожній пенітенціарній установі Украї-
ни. До особливо резонансних варто віднести: 
у листопаді 2007 р. у Луганській колонії №60 
30 засуджені покалічили себе, протестуючи 
проти «масового побиття ув’язнених спец-
підрозділом»; у грудні 2007 р. в Ізяславській 
колонії №58 оголосили голодування кілька 
засуджених; у січні 2008 р. – двоє ув’язнених 
Сокальскої колонії у Львівській області вла-
штували акт самоспалення (невдалий); у січ-
ні 2008 р. – спроба групового самогубства в 
міжобласній лікарні на території Донецької 
виправної колонії №124 як протест проти 
побиття працівниками колонії; у лютому-
2008 р. у виправній колонії №123 у смт. Лі-
тин Вінницької області 10 засуджених ого-
лосили голодування; у червні 2008 року, у 
Харківській колонії близько сорока в’язнів 
здійснило самокаліцтво; у червні 2009 року 
масове протестне самокаліцтво було в ізоля-
торі тимчасового утримання у Білій Церкві; 
у червні 2016 року прояви масової непокори 
у виправній колонії №6 у Кіровограді та ви-
правній колонії№132 в Ірпіні; у травні 2019 
року у виправній колонії №51 міста Одеси 
ув’язнені, на знак протесту проти жорстоко-
го поводження організували прояви масової 
непокори; у серпні 2019 у виправній колонії 
№51 міста Одеси було протестне самокалі-
цтво 8 ув’язнених [19; 20; 21; 22].
Дослідники пенітенціарної корупції вва-

жають, що вона може слугувати основою і для 
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насильницьких злочинів проти представни-
ків адміністрації місць неволі [23, с.199].
На нашу думку, проблему застосування 

катування у місцях несвободи ускладнює не-
досконалість вітчизняного законодавства. 
Наприклад, Закон України «Про попереднє 
ув’язнення» дозволяє працівникам пенітен-
ціарних закладів використовувати гамівну 
сорочку, а також камери для заспокоєння 
буйних осіб [24]. При цьому умови та поря-
док застосування цих спеціальних засобів ре-
гулюються не законом, а наказом Міністер-
ства юстиції України [25].
Особливе занепокоєння викликають 

систематичні катування в’язнів у 6 пенітен-
ціарних установах окупованого Криму, 15 
пенітенціарних установах Луганської області 
та 14 установах Донецької області, які зна-
ходяться на тимчасово не підконтрольних 
Україною територіях цих областей. У кіль-
кох колоніях досі сидять люди, які відбу-
ли визначений строк позбавлення волі або 
звільнені за амністією, однак надалі утриму-
ються у місцях неволі [26].
За інформацією правозахисних організа-

цій, вагомим чинником протестів утримува-
них у місцях неволі є корумпованість адмі-
ністративного персоналу та насильницькі дії 
стосовно ув’язнених. На думку представни-
ків цих інститутів громадського суспільства, 
механізм незаконного збагачення посадовців 
шляхом отримання коштів від засуджених, 
поряд з іншими протиправними схемами, 
ґрунтується на провокаціях, фізичному та 
психологічному насильстві [27]. В’язні, без 
будь-яких перебільшень, є уразливою соці-
альною групою. Адже, опинившись у місцях 
неволі, людина відчуває негативний вплив 
навколишнього середовища. Обставини ізо-
ляції негативно впливають на психіку особи, 
завдаючи їй як моральні, так і фізичні страж-
дання та незручності. Тож людина з метою 
полегшити своє становище, намагаючись по-
збутися психологічного тягаря, легко підда-
ється сторонньому впливу.
Слід зауважити, що для катування з ме-

тою отримання неправомірної вигоди не 
рідко залучають засуджених, що співпрацю-
ють з адміністрацією, у тому числі неглас-
них лідерів. Останні, використовуючи своє 
привілейоване адміністрацією становище, 

намагаючись створити для себе більш ком-
фортні умови перебування в неволі, здебіль-
шого схвально сприймають пропозиції здій-
снювати фізичний та психологічний тиск на 
ув’язнених [23].
Так, за інформацією Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини у 
2017 році у Темнівській виправній коло-
нії №100 було виявлено системне функці-
онування так званої «секції підтримання 
правопорядку», до складу яких входили за-
суджені, визначені адміністрацією. Серед 
обов’язків цих осіб були протиправно деле-
говані функції з контролю за дотриманням 
іншими в’язнями режимних вимог та за їх 
поведінкою, участь у загальних та особистих 
обшуках засуджених, супроводження їх до 
чергової частини у разі вчинення порушен-
ня режиму відбування покарання тощо. За 
інформацією в’язнів колонії, члени вказаної 
секції за згодою представників адміністрації 
застосовували фізичне та психічне насиль-
ство до інших засуджених [28].
Досліджуване соціальне явище, в осно-

вному, характеризується латентністю. Ця 
ознака та низка взаємопов’язаних чинни-
ків ускладнюють запобіганню корупції та 
катуванню. Основним, на нашу думку, є 
замкнутість та ізольованість спільнот, які 
перебувають в ув’язненні, що обмежує по-
ширення інформації про вчинені правопо-
рушення. По-друге, істотно ускладнюють 
запобіганню корупції та катуванню пове-
дінкові норми кримінальної субкультури 
– особливих правил поведінки, звичаїв, мо-
ралі, що склалися в злочинному середови-
щі й відрізняються антисуспільною спря-
мованістю. По-третє, наявність так званого 
корупційного солідаризму персоналу місць 
несвободи – багатосторонніх протиправних 
зв’язків між посадовими особами ДКВС, 
які ґрунтуюся на девіантному поняті «чес-
ті», як норми колективної взаємодії, а не 
права. По-четверте, пануюча в суспільстві 
ідеологія гедонізму, яка орієнтує її членів 
на розкішний стиль життя, успіх, багатство, 
та яка потребує значних матеріальних ви-
трат.
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Висновок
Катування ув’язнених з метою отриман-

ня неправомірної вигоди адміністрацією 
місць несвободи є протиправним соціальним 
явищем, яке полягає у вчиненні умисних 
дій, направлених на заподіяння ув’язненим 
сильного фізичного болю або фізичного чи 
морального страждання шляхом нанесення 
побоїв, мучення або інших насильницьких 
дій, а також організація таких дій, з метою 
змусити ув’язненого передати блага (майно, 
послуги матеріального та нематеріально-
го характеру); незалежно від вчинення дій 
особисто чи через посередників; усупереч 
законним інтересам ув’язнених, держави та 
суспільства; просторово обмежене рамками 
місць несвободи.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто феномен катування 

ув’язнених з метою отримання неправомірної 
вигоди адміністрацією місць несвободи. Про-
аналізовано історичне підґрунтя феномену 
катування. Окреслено основні чинники, які 
ускладнюють запобігання корупції та кату-
ванню в місцях несвободи. Подано характе-
ристику катування ув’язнених з метою отри-
мання неправомірної вигоди адміністрацією 
місць несвободи як соціального явища.
Ключові слова: катування, насильство, 

корупція, неправомірна вигода, пенітенціарні 
установи.

SUMMARY 
The article deals with the torture of prisoners 

in order to gain unlawful advantage by the prison 
administration. The historical background of the 
phenomenon of torture as a category of criminal law 
has been analyzed. Legislation examples of torture 
as an instrument in criminal law and criminal 
procedure has been given. The normative defi nition 
of this concept in the international and Ukrainin 
legislation has been investigated. The main factors 
that determine their latency and complicate the 
prevention of corruption and torture in prisons have 
been outlined. Hereto belong isolation of prison 
communities, which limits the spread of information 
about the offenses; the behavioural norms of the 
criminal subculture – special rules of conduct, 
customs and morals of criminal environment that 
are of antisocial nature; corrupt solidarity of the 
prison staff; the dominant ideology of hedonism in 
the society, which orients its members to a luxurious 
lifestyle. Antisocial phenomenon of prisoner torture 
for the purpose of receiving illegal benefi ts by the 
prison administration has been characterized.

It has been concluded that the torture of 
prisoners for the purpose of unduly benefi ting 
the prison administration is an unlawful social 
phenomenon that involves the intentional acts 
aimed at causing the prisoner severe pain or 
physical or moral suffering by beating, torturing 
or other violent acts, as well as the organization 
of such actions in order to compel the prisoner to 
transfer goods (property, tangible and intangible 
services); irrespective whether the action is taken 
personally or through mediators; it contradicts 
the legitimate interests of prisoners, the state and 
society and is spatially limited by the boundaries of 
a prison.

Keywords: torture, violence, corruption, 
wrongful gain, penitentiary institutions.
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ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÇÀÑÀÄÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÏÎË²Ö²¯ ÙÎÄÎ ÍÀÄÀÍÍß 

ÏÓÁË²×ÍÈÕ ÏÎÑËÓÃ

У статті розглянуті особливості діяльнос-
ті Національної поліції з надання публічних 
послуг громадянам України. За допомогою ана-
лізу наукових поглядів сформовано та надано 
авторське визначення понять «адміністра-
тивно-правові засади», «сервісна держава» та 
«надання публічних послуг» (у контексті діяль-
ності Національної поліції). Встановлено, що, 
враховуючи специфічний статус підрозділів 
Національної поліції України, надання ними 
публічних послуг населенню має свої харак-
терні особливості. Надано пропозиції стосов-
но вдосконалення деяких з адміністративних 
процедур надання публічних послуг. Особливий 
акцент зроблено на необхідності удосконален-
ня адміністративно-правового забезпечення 
професійної діяльності співробітників поліції. 
Запропоновано внесення змін до профільного 
законодавства з метою підвищення ефектив-
ності діяльності внутрішньосистемних під-
розділів, що входять до складу Національної 
поліції України.
Ключові слова: національна поліція, пу-

блічні послуги, сервісна держава, структурні 
підрозділи, законодавче забезпечення, правове 
регулювання, адміністративне право, адміні-
стративний процес, державна система.
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країни у так звану «сервісну» державу. Голо-
вна сутність такої держави повинна полягати 
у її спроможності забезпечувати всі необхідні 
умови для подальшого позитивного зростан-
ня економічних, соціальних та правових скла-
дових власної життєдіяльності, а також за-
вжди бути спроможною у задоволенні різних 
законних потреб своїх громадян.
У загальній проблематиці побудови сер-

вісної держави на прикладі України окремо 
виділяємо специфіку утворення та забезпе-
чення діяльності її окремих органів виконав-
чої влади. Зокрема, слід наголосити й на важ-
ливості вдалого «сервісного» функціонування 
правоохоронних підрозділів, у першу чергу, 
Національної поліції, яка у порівнянні з інши-
ми правоохоронними органами виконує най-
більшу кількість правоохоронних завдань. Ва-
гомість успішного запровадження стійкого та 
повсякденного надання публічних послуг на-
селенню України вітчизняними поліцейськи-
ми пояснюється тим, що саме працівникам 
Національної поліції більше за будь-яку іншу 
правоохоронну службу доводиться стикатися 
з громадянами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Адміністративно-правові засади діяльнос-

ті Національної поліції щодо надання публіч-
них послуг громадянам України були пред-
метом наукових досліджень: І. В. Арістової, 
О. М. Бандурки, А. Т. Комзюка, Н. П. Матюхі-
ної, І. М. Пахомова, В. П. Пєткова, О. П. Ряб-
ченко, В. П. Тимощука, Л. В. Ткаченка, 
О. І. Остапенка, О. Г. Фролової, А. В. Юрмача 

Постановка проблеми
Останнім часом серед численних проблем 

та викликів, що постають наразі перед сучас-
ними державами, які воліють стати успішни-
ми або продовжувати підтримувати свій уже 
досягнутий високий рівень, з-поміж інших 
виділяється завдання перетворення певної 
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та інших. Проте, незважаючи на численні до-
слідження, багато питань, пов’язаних з реалі-
зацією особою права на отримання публічної 
послуги, залишаються не вирішеними, що не 
може негативно не позначатися на рівні за-
безпеченості прав і свобод людини в державі.

Метою статті є розкриття особливостей 
адміністративно-правових засад діяльності 
Національної поліції з надання публічних по-
слуг. 

Виклад основного матеріалу
Задля цілковитого оновлення всіх складо-

вих суспільної життєдіяльності вітчизняних 
громадськості та державної системи, а саме їх 
політичної, економічної й соціальної частин, 
важливим є спрямування діяльності держав-
них органів на забезпечення реалізації нада-
них громадян прав, свобод та законних інте-
ресів. Зміцнення та розвиток вищезгаданих 
компонентів є обов’язковим напрямком на 
шляху до перетворення України на правову 
та демократичну державу зі стійкою системою 
стримувань і противаг між трьома основними 
гілками влади. Особливо наголошується на 
наявності ефективних та дієвих органів вико-
навчої влади, а також існуванні та функціону-
ванні в країні незалежної й незаангажованої 
судової системи. Без двох останніх факторів та 
за відсутності чіткого законодавчого забезпе-
чення і правового регулювання професійної 
діяльності службовців нормальне функціону-
вання правоохоронної системи в такій країні 
стане абсолютно неможливим.
Заради втілення в життя демократичних 

принципів, необхідних для існування право-
вого суспільства, вкрай важливим є досягнен-
ня органами державної влади свого макси-
мального рівня злагодженості та ефективнос-
ті, а також їх реформування, спрямованого, 
насамперед, на забезпечення відповідності 
їх діяльності сучасним умовам та стандартам 
функціонування. Внутрішньосистемні підроз-
діли Національної поліції, будучи невід’ємним 
компонентом органів виконавчої влади від-
повідно до чинного законодавства України, 
зобов’язані належним шляхом реалізовувати 
свої повноваження щодо захисту охоронюва-
них прав, свобод та законних інтересів люди-
ни і громадянина.

Згідно зі статтею третьою Конституції 
України [1], в якій йдеться про визнання без-
пеки та недоторканості життя, здоров’я, чес-
ті й гідності людини як найвищої соціальної 
цінності в українській державі, саме осново-
положні права та свободи людини є орієн-
тиром у визначенні змісту та спрямованості 
діяльності владних інституцій держави. Твер-
дження про те, що найважливішою метою 
держави мають бути надійні охорона й за-
безпечення гарантованих вітчизняним зако-
нодавством вищенаведених прав і свобод як 
найвищих суспільних ідеалів та цінностей, по-
требує від державної влади певних корінних 
змін. Головним з таких змін повинне стати 
принципово нове, зроблене у дусі сучасності 
переосмислення ролі державного механізму 
в суспільстві. Всі суб’єкти суспільних право-
відносин повинні віднайти такий спосіб здій-
снення взаємних відносин між державою та 
представниками всіх верств вітчизняного сус-
пільства, при якому громадяни отримували б 
від власної держави корисні для них послуги, 
а сама держава натомість перетворилася для 
звичайного громадянина на своєрідний сер-
вісний центр з надання різноманітних послуг, 
які б були покликані значною мірою поліпши-
ти повсякденну життєдіяльність осіб.
Походячи від абсолютно доцільно-

го умовиводу про державу як про найви-
щу форму з-поміж усіх інших сучасних ор-
ганізацій суспільства, варто наголосити на 
загальнообов’язковому дотриманні мораль-
них принципів і людських цінностей при фор-
муванні та здійсненні державницької діяль-
ності всіма ключовими системними суб’єктами 
влади. Це є важливою умовою через те, що, 
лише базуючись на подібних життєвих погля-
дах, працівники державних установ зможуть 
перетворити застарілі бюрократичні заклади, 
за допомогою яких вчиняються різноманітні 
злочини проти населення, на реально ефек-
тивні та потужно діючі органи, які б, функціо-
нуючи у системі, були б головним елементом 
сервісної держави. Таким чином, формуючи 
наведені вище тези й твердження у єдине 
ціле, варто зазначити, що: по-перше, сучасна 
держава через систему державних органів не 
тільки керує суспільством, а й надає йому по-
слуги; по-друге, фізичні та юридичні особи 
повинні бути не прохачами у відносинах з ор-
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ганами влади, а споживачами адміністратив-
них послуг [2].
При спробі дати визначення сутності по-

няття «публічна адміністративна послуга» 
правознавці дійшли висновку про тлумачен-
ня цього визначення з оглядом на сучасні 
зміни та реформування. Отже, публічні ад-
міністративні послуги, за думкою вчених, є 
своєрідним різновидом правовідносин, що 
виникають при здійсненні суб’єктивних прав 
фізичної або юридичної особи за заявою 
останньої, під час реалізації державними ор-
ганами публічно-владної діяльності, маючи за 
кінцеву мету отримання певного результату. 
У контексті розгляду специфіки цього питан-
ня варто підкреслити, що дефініції «публічної 
послуги» та «розпорядчої діяльності» (навіть 
якщо остання спрямована на захист прав, сво-
бод та законних інтересів громадян) мають 
дещо відмінні одна від одної риси. Зокрема, 
різниця між ними може полягати в тому, що 
забезпечення основоположних прав і свобод 
громадян є не конкретними діями, що час від 
часу здійснюються державними установами. 
Навпаки, це є головним загальним принци-
пом існування і життєдіяльності державних 
органів, тому на виконання даного принципу 
і направлене їх функціонування. Натомість, 
адміністративну послугу науковці визначають 
як забезпечення появи всіх необхідних орга-
нізаційних умов для здійснення суб’єктами 
адміністративних правовідносин своїх прав та 
законних інтересів.
Зробивши узагальнення наукових підхо-

дів до розуміння поняття «публічна адміні-
стративна послуга», доцільним стане розкрит-
тя сутності адміністративної діяльності з на-
дання публічних послуг. У більшості випадків 
вчені тлумачать її як діяльність державного 
органу виконавчої влади, що спрямована на 
забезпечення (юридичне оформлення) умов 
для реалізації прав фізичної або юридичної 
особи; як результат публічно-владної діяль-
ності, яка здійснювалась за заявою особи.
Треба наголосити на тому, що першо-

джерелом розкриття змісту адміністратив-
них процедур з надання публічних послуг 
підрозділами Національної поліції є Закон 
України «Про адміністративні послуги» від 
06.09.2012 р., згідно з яким «адміністративною 
послугою є результат здійснення владних по-

вноважень суб’єктом надання адміністратив-
них послуг за заявою фізичної або юридичної 
особи, спрямований на набуття, зміну чи при-
пинення прав та/або обов’язків такої особи 
відповідно до закону» [3].
Серед іншої важливої інформації, що міс-

титься у цьому законі, також дається чітке роз-
межування сфери суспільних правовідносин, 
що пов’язані з наданням адміністративних по-
слуг, суб’єктом яких є, зокрема, і Національна 
поліція України. В той же час варто підкрес-
лити, що правова регламентація, яку цей за-
кон покликаний здійснювати по відношенню 
до всіх учасників адміністративних право-
відносин, не поширюється на певний пере-
лік традиційних дій, що на постійній основі 
здійснюють співробітники правоохоронної 
системи. Такими можна назвати, наприклад, 
проведення державного нагляду (контролю) 
чи виконавчого провадження; здійснення ді-
знання, досудового слідства або оперативно-
розшукової діяльності; виконання нотаріаль-
них дій; приведення у дію покарань; надання 
доступу до публічної інформації; застосування 
законодавства про захист економічної конку-
ренції; провадження діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею та інші вказані у законі 
дії адміністративно-правового характеру [4].
Провівши аналіз адміністративних по-

слуг, які надаються підрозділами Національ-
ної поліції, можна дійти логічного висновку 
про те, що такі послуги умовно можна класи-
фікувати відповідно до їх конкретного змісту. 
Наприклад: дозвільні (полягають у належно-
му оформленні документів та видачі певних 
дозволів); ліцензійні (передбачають видачу 
чи переоформлення ліцензії); реєстраційні 
послуги; експертні послуги; документального 
оформлення; оформлення і видавання пого-
джувальних документів (висновків, довідок).
Також існує поділ публічних адміністра-

тивних послуг за юридичними наслідками, 
що неодмінно настають через здійснення 
наступних послуг: надання прав (видання 
дозволів, ліцензій, прийняття екзаменів на 
право водіння автотранспортних засобів із 
оформленням реєстраційних документів і до-
кументів на право керування транспортними 
засобами тощо), припинення прав (скасуван-
ня сертифіката на зброю чи конструктивно 
схожі із нею вироби, набої, піротехнічні при-
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ладдя та феєрверки; переоформлення зброї за 
місцем її обліку з одного власника на іншого; 
скасування ліцензій, дозволів; переоформлен-
ня ліцензії; видання негативних висновків); їх 
обмеження [5].
Залежно від обсягу адміністративно-про-

цедурних дій з надання публічних послуг їх 
також можна розділяти на основні та супутні 
послуги. Зокрема, до основних належать такі, 
що надаються за заявами з виданням дозвіль-
ного, ліцензійного, погоджувального чи іншо-
го документа. У свою чергу, супутні послуги 
являють собою такі процедури як виготовлен-
ня копій документів, ламінування, фотографу-
вання, продаж канцелярських товарів, надан-
ня банківських послуг тощо. Названі послуги 
можуть надаватися працівниками Національ-
ної поліції України також і в приміщеннях, у 
яких розміщуються центри з надання адміні-
стративних послуг.
Актуальним питанням є вироблення єди-

ного наукового підходу до визначення таких 
дефініцій, як «адміністративні послуги», «полі-
цейські послуги» та «сервісні послуги», а також 
проведення розмежування між ними. У кон-
тексті цього питання доведеним фактом є те, 
що всі послуги, які надаються Національною 
поліцією України та іншими розпорядчими 
суб’єктами виконавчої влади, є адміністратив-
ними, оскільки вони пов’язані зі здійсненням 
владних повноважень органами публічної ад-
міністрації, зокрема, структурними підрозді-
лами Національної поліції.

Висновки
Отже, до поліцейських послуг слід відно-

сити всі дії, які вказані у Законі України «Про 
Національну поліцію», як повноваження її 
працівників. Натомість, інші, не визначені ви-
щенаведеним законом послуги, що надаються 
Національною поліцією, а також спрямовані 
на створення відповідних умов для безпечної 
реалізації фізичними та юридичними особами 
своїх власних прав, свобод і законних інте--
ресів за їх заявою, повинні регулюватися За-
коном України «Про адміністративні послу-
ги» і вважатися сервісними. Наостанок пра-
вильним буде звернути увагу на необхідність 
поступового та неухильного розвитку сфери 
надання публічних послуг. Задля досягнення 
найбільшої ефективності та результативнос-

ті у цій справі державним суб’єктам надання 
цих послуг (зокрема, і підрозділам Національ-
ної поліції) варто втілювати успішні ідеї та 
практичний досвід розвинених країн, а також 
працювати над поліпшенням національного 
законодавства у цій сфері.
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SUMMARY 
The article deals with the peculiarities of 

the activities of the National Police in providing 
public services to Ukrainian citizens. Through 
the analysis of scientifi c views, the author defi nes 
the concepts of “administrative and legal basis”, 
“service state” and “provision of public services” (in 
the context of the activities of the National Police). 
It is established that, given the specifi c status of 
units of the National Police of Ukraine, their 
provision of public services to the population has 
its own characteristic features. Suggestions have 
been made to improve some of the public service 
administrative procedures. Particular emphasis is 
placed on the need to improve the administrative 
and legal support of the professional activities of 
police offi cers. It is proposed to amend the profi le 
legislation in order to increase the effi ciency of the 
activities of the intra-system units that are part of 
the National Police of Ukraine.

Keywords: national police, public services, 
service state, structural units, legislative support, 
legal regulation, administrative law, administrative 
process, state system.
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ÙÎÄÎ ÍÅÎÁÕ²ÄÍÎÑÒ² ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß 
ÑÈÑÒÅÌÈ ÄÅÐÆÀÂÍÈÕ ÇÀÊÓÏ²ÂÅËÜ ÌÅÒÎÄÎÌ 

«ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎÃÎ ÌÀÉÄÀÍ×ÈÊÀ»

В статье исследована проблема коррум-
пированности системы государственных за-
купок, рассмотрен опыт других государств, 
по борьбе с этими негативными явлениями. 
Определены возможные методы решения во-
проса, по преодолению проявлений в сфере го-
сударственных закупок.
Ключевые слова: Коррупция, государ-

ственные закупки, мировой опыт.
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ÓÄÊ 343.35

сфера будівельних підрядів і державних за-
купівель [1].
Корупція у сфері державних закупівель 

є загальнопоширеним у світі явищем. Ве-
лика частка країн з метою своєчасного по-
передження зазначеного явища впрова-
джує загальнодержавні програми, а деякі 
з них об’єднуються і розробляють спільні 
плани дій. Так, в Конвенції Організації 
Об’єднаних Націй «Проти корупції» дер-
жавних закупівель присвячена окрема 
стаття (ст. 9). Згідно з положеннями ч.1 
ст. 9 зазначеної конвенції, кожна держа-
ва-учасниця здійснює, відповідно до осно-
воположних принципів своєї правової сис-
теми, необхідні заходи, для створення на-
лежної системи закупівель, які ґрунтуються 
на прозорості, конкуренції та об’єктивних 
критеріях прийняття рішень, і є ефектив-
ними, з точки зору запобігання корупції [2].
На сьогодні система державних заку-

півель в Україні знаходиться в стадії ре-
формування. Реформа системи державних 
закупівель («дорожню карту») в Україні 
розрахована на 5 років і буде тривати по 
2020 роки, основною метою якої є забезпе-
чення виконання міжнародних зобов’язань 
України у сфері публічних закупівель щодо 
адаптації законодавства до європейських 
та міжнародних стандартів [3]. Експерти 
відзначають цілий ряд труднощів, з яки-
ми стикається дана система – це корупція, 
антиконкурентні практики, низька прозо-
рість, що в цілому впливає на економіку 
країни.

Майбутнє незалежної, демократичної 
та правової держави в значній мірі обумов-
лене низьким рівнем корумпованості, від 
чого залежить не тільки динаміка соціаль-
но-економічного розвитку країни, життє-
вий рівень населення, стан правопорядку і 
моральності, але й місце України у світовій 
спільноті.
Таким чином, реалізація сучасної полі-

тики і стратегії України, які спрямовані на 
подальшу розбудову сучасної держави, по-
винні бути направлені на боротьбу з коруп-
ційними проявами в будь яких проявах.
Згідно з даними міжнародної органі-

зації Transparency International та Євра-
зійської групи по протидії легалізації зло-
чинних доходів і фінансуванню тероризму 
найбільш схильними до корупції сектора-
ми є: сфера будівельних підрядів і держав-
них закупівель, сектор житлової та комер-
ційної нерухомості, нафтова і газова про-
мисловість, важка промисловість і сфера 
видобутку корисних копалин. При цьому 
на першому місці все ж таки знаходиться 
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Державні закупівлі – це самостійний ме-
ханізм регулювання господарських відно-
син, який застосовується на різноманітних 
ринках. Він охоплює різні сфери економіч-
ної політики держави – антимонопольну, 
антикорупційну, інвестиційну, інновацій-
ну, зовнішньоекономічну, промислову, роз-
витку малого підприємництва й ціноутво-
рення.
Як показали дослідження Євразійської 

групи з протидії легалізації злочинних до-
ходів і фінансуванню тероризму, близько 
70% державних витрат, у кінцевому під-
сумку, набувають форму контрактів. Ризи-
ки, пов’язані з корупцією і розкраданням 
у сфері державних контрактів, можуть існу-
вати навіть до початку процесу проведення 
тендерів, а саме під час розподілу держав-
них коштів, і зберігається протягом усього 
подальшого процесу, від визначення пере-
можця по тендеру до виконання контракту.
На практиці в країнах світу виділяють 

такі прийоми, спрямовані на розкрадання 
державних коштів: закупівля товарів для 
потреб державних установ здійснюється за 
попередньо обумовленим (як правило, за-
вищеними) цінами [1]; закупівля товарів 
для потреб державних установ здійснюєть-
ся за допомогою маніпулювання якістю та 
обсягами закупівель; істотно підвищується 
вартість будівельних матеріалів, послуг, з 
проведення будівельних робіт; в акти при-
йому-здачі робіт включаються роботи, які 
насправді не здійснювалися; переможцями 
за державними тендерами виступають по-
передньо визначені підставні компанії.
Закон закріплює перелік принципів, 

які повинні забезпечуватися під час здій-
снення закупівель. Виходячи з цього по-
ложення, одним із принципів є прозорість. 
Прозорість сфери публічних закупівель, 
означає інформування ринку про заплано-
вані та укладені договори, опублікування 
нормативної бази, детальних рекоменда-
цій, методик та стандартів щодо процедур 
закупівлі. 
На теперішній час зроблено чергові 

кроки в розбудові системи публічних за-
купівель, зокрема запровадження вико-
ристання загальнодоступних засобів елек-
тронної комунікації, основний інструмент 

забезпечення прозорості державних заку-
півель в Україні – це створення сервісної 
інформаційної платформи «Офіційна єдина 
система електронних державних закупі-
вель ProZorro» та практичних майданчиків, 
що об’єднують органи державної влади, 
органи місцевого самоврядування, а також 
державні та комунальні підприємства, які 
оголошують свої тендери, а представники 
бізнесу подають свої пропозиції і беруть 
участь у торгах. Ці сервісні ресурси доступ-
ні в онлайн режимі через Інтернет-порта-
ли «https://infobox.prozorro.org» та «https://
zakupki.prom.ua/about». 
Інформаційні ресурси забезпечують ре-

алізацію принципів: публічності процесу 
закупівель продукції для державних по-
треб, рівноправності у процесі закупівель і 
відкритого доступу до інформації за укладе-
ними контрактами. 
Станом на 17.09.2019 року ProZorro. 

Продажі вже заробили для держави понад 
134 млн грн. на 105 успішних аукціонах з 
малої приватизації. Кількість об’єктів у сис-
темі сягнула 1077, а кількість оголошених 
аукціонів – 598 [4]. 
Мета впровадження електронних тор-

гів при здійсненні державних закупівель 
– оптимізація закупівель для державних 
потреб при мінімізації витрат; забезпечен-
ня рівних умов конкуренції за укладання 
контракту, в тому числі забезпечення рів-
ноправної конкуренції на національних 
ринках і загалом на ринках ЄС; дотриман-
ня вимог публічності; сприяння здійснен-
ню чесного і відкритого бізнесу; допомога 
малим і середнім підприємствам в отри-
манні урядових замовлень.
Однак на теперішній час сфера дер-

жавних закупівель залишається одним із 
небезпечних елементів щодо корупційних 
проявів. Наявність електронних систем не 
надає стопроцентну гарантію відсутності 
корумпованної складової. Популярним є 
внесення в умови тендеру таких вимог, які 
може виконати лише наперед знайома із 
організаторами людина - від максимально 
нечіткої специфікації потрібного товару, на 
кшталт «пристроїв із тримачем і насадкою», 
до нереалістичних строків постачання у де-
кілька днів та вимог надати довідки та сер-
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тифікати, які фізично не можна встигнути 
оформити до дати проведення торгів. «За-
галом це зводиться до аксіоми: друзям - усе, 
а ворогам - закон».
Подібні скарги бізнесу підтверджу-

ють і експерти. Так, виконавчий директор 
Transparency International Ukraine Ярослав 
Юрчишин розповідаD про те, що у випад-
ках, коли всі вищезгадані методи не спра-
цьовують і державний контракт отримують 
не афілійовані із посадовцями бізнесмени, 
чиновники не нехтують тим, аби заблоку-
вати закупівлі у суді. Це не завжди при-
зводить до успіху, але виснажує незручних 
конкурентів, для яких можливий зиск від 
перемоги у справі, зрештою, може бути 
меншим за видатки на юристів [6].
Отже, державні закупівлі, які до недав-

нього часу були чи не найбільш тіньовою 
системою у нашій країні, одними з перших 
потребували належного регулювання. Ко-
рупція - явище суспільне, де людський фак-
тор є її першопричиною. Основна частка 
таких порушень - результат усвідомлених 
і цілеспрямованих дій з боку осіб, які ого-
лосили торги, зважаючи на наявність у них 
неправомірних інтересів з приводу пред-
мета аукціону або конкурсу. З цього випли-
ває, що одним із найважливіших напрямків 
протидії корупції у сфері закупівель това-
рів, робіт і послуг є удосконалення націо-
нального законодавства шляхом створен-
ня чітко передбачуваних правил, простих 
умов участі у процедурах, чіткий розподіл 
відповідальності між інституціями, фахів-
цями та контролюючими органами, який 
обмежить можливість посадових осіб при-
ймати необґрунтовані чи неправомірні рі-
шення щодо закупівлі, робіт чи послуг і, та-
ким чином, знижують ризики корупції. 
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The article investigates the problem of corrup-
tion of the public procurement system, examines 
the experience of other states in dealing with these 
negative phenomena. Possible methods of solving the 
problem of overcoming manifestations in the fi eld of 
public procurement have been identifi ed.

The study was conducted by Transparency In-
ternational and the Eurasian Anti-Crime and Ter-
rorist Financing Group and concludes that the sec-
tors most prone to corruption are: construction and 
public procurement, residential and commercial real 
estate, oil and gas, oil and gas industry and mining. 
In the fi rst place, however, is the fi eld of construction 
contracts and public procurement.

The author gives a generalized description of 
public procurement as an independent mechanism 
for regulating economic relations, which is used at 
various levels of public administration. The charac-
teristic features of the state economic policy sphere, 
such as antitrust, anticorruption, investment, inno-
vation, foreign economic, industrial, in the develop-
ment of small business and pricing are distinguished 
and described.

The article summarizes new material on the top-
ic being researched, takes the next steps in the study 
of the public procurement system, in particular the 
already introduced electronic communications tools, 
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as the main tool for ensuring public procurement 
transparency.

The experience of the Ukrainian community in 
creating the ProZorro Offi cial Unifi ed Electronic 
Procurement System and practical sites bringing 
together public authorities, local self-government 
bodies, as well as state and public utilities that an-
nounce their tenders and business representatives is 
considered submit their bids and participate in the 
auction.

This article attempts to uncover the root causes 
of corruption in public procurement, which until re-
cently was perhaps the most shadowy system in our 
country, one of the fi rst to be properly regulated. The 
author concludes that corruption is a social phenom-

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджена проблема корумпо-

ваності системи державних закупівель, роз-
глянуто досвід інших держав щодо боротьби 
із цими негативними явищами. Визначено 
можливі методи вирішення питання щодо по-
долання проявів у сфері державних закупівель.
Ключові слова: Корупція, державні заку-

півлі, світовий досвід.

enon, where the human factor is its root cause. It is 
revealed that the main part of such violations is the 
result of deliberate and deliberate actions on the part 
of the persons who have announced the tenders, due 
to the presence of undue interests in them about the 
subject of auction or competition.

The legislative consolidation of the list of prin-
ciples that should be ensured during the procure-
ment is defi ned. Based on this provision, transpar-
ency is one of the principles. Transparency in pub-
lic procurement means informing the market about 
planned and concluded contracts, publication of the 
regulatory framework, detailed recommendations, 
methods and standards for procurement procedures.

It is argued that one of the most important ar-
eas of combating corruption in the procurement of 
goods, works and services is to improve national leg-
islation by creating clearly predictable rules, simple 
conditions for participation in procedures, a clear 
division of responsibilities between institutions, ex-
perts, and controllers. offi cials make ill-founded or 
unlawful decisions about procurement, works or ser-
vices and thus reduce the risk of corruption.

Keywords: Corruption, public procurement, 
world experience.
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ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ-ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÈÉ ² ÏÎË²ÒÈÊÎ-
ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÔÎÍ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÄÈÊÀË²ÇÌÓ

В статье осуществлена   систематизация 
причин, условий и факторов криминально-
го радикализма, то есть его социально-эко-
номический и политико-правовой фон, что 
приводит к зарождению, существованию, вос-
производству этого феномена. На основании 
проведенной систематизации по критерию 
содержания и характера криминогенных 
детерминант криминального радикализ-
ма соответствующая подсистема факторов 
разделена на следующие основные группы: 
социально-психологические, идеологические, 
социально-экономические, политические, ор-
ганизационно-управленческие. На основании 
этого социально-экономический и политико-
правовой фон криминального радикализма 
оценен как проблемный и требующий целена-
правленного воздействия.
Ключевые слова: криминальный ради-

кализм, причины, условия, факторы, детер-
минанты, криминологическое обеспечение, 
противодействие.
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не наукове дослідження цього питання і 
виступає вагомим аргументом актуальності 
його розгляду в даній публікації. Вказані 
вище проблеми завжди викликали науко-
вий інтерес вітчизняних та зарубіжних вче-
них як кримінологів, так і представників ін-
ших суміжних галузей права. Серед них слід 
відмітити таких науковців, як О. М. Бан-
дурка, В. С. Батиргареєва, В.М. Бесчаст-
ний, В. В. Голіна, О. М. Джужа, А. І. Дол-
гова, В. М. Дрьомін, В. М. Кудрявцев, 
О. М. Литвинов, В. В. Лунєєв, Ю. В. Орлов, 
Є. Л. Стрельцов та ін. Проте, потенції на-
укового пошуку в означеній царині аж ніяк 
не вичерпані, що залишає широке поле для 
наукової дискусії. Зокрема, і щодо система-
тизації причин, умов і факторів криміналь-
ного радикалізму. Наведені аспекти пору-
шеної проблематики і становлять мету на-
писання цієї статті. 

Виклад основного матеріалу
Під соціально-економічним і політи-

ко-правовим фоном кримінального ради-
калізму ми розуміємо основні детермінан-
ти зародження, існування, відтворення 
цього феномену. Вважаємо, що при цьому 
необхідно враховувати наступні аспекти: 
по-перше, в основі детермінант злочин-
ності «завжди лежать об’єктивні соціальні 
протиріччя» [1, с. 11-12], по-друге, «біль-
шість криміногенних детермінант носить 
об’єктивно-суб’єктивний характер з пере-
важанням у кожному конкретному випадку 
об’єктивного або суб’єктивного» [2, с. 53], 

Вступ
У політиці України у сфері протидії зло-

чинності на сучасному етапі розвитку націо-
нальної державності особливу увагу приді-
ляють специфічним різновидам соціального 
управління процесом запобігання злочин-
ності, створенню атмосфери солідарності у 
неприйнятті цього та пов’язаних з нею ін-
ших негативних соціальних явищ. У зв’язку 
з цим саме кримінологічне забезпечення в 
значній мірі сприяє підвищенню ефектив-
ності запобіжної діяльності, а надто деталь-



79

Ìàñëîâà Í.Ã. - Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ³ ïîë³òèêî-ïðàâîâèé ôîí...

по-третє, «причини злочинності є сконцен-
трованим і актуалізованим проявом того, 
що вона є іманентним продуктом людства» 
[3, с. 30].
Обравши за основу класифікації зміст і 

характер криміногенних детермінант кри-
мінального радикалізму, їх можна розділити 
на наступні основні групи: соціально-психо-
логічні, ідеологічні, соціально-економічні, 
політичні, організаційно-управлінські.
У якості провідних умов кримінального 

радикалізму виступають явища соціально-
психологічного характеру, зокрема, ті, що 
визначаються криміногенно деформованою 
суспільною й індивідуальною психологі-
єю, суперечать загальноприйнятим прин-
ципам моралі і нормам права. Наявність у 
будь-якому суспільстві об’єктивних соці-
альних протиріч дозволяє зробити висно-
вок, що серед основних детермінант даної 
групи можна виділити ті, що відображають 
взаємозв’язок соціуму і його складових час-
тин, протиріччя між суспільством і конкрет-
ною людиною або соціальною групою, що 
відрізняються за певною ознакою і не за-
вжди усвідомлюють, що вони є невід’ємною 
частиною цього суспільства.
У даний час подібна обставина – цілком 

зрозумілий і закономірний процес. Адже 
українське суспільство йде по шляху мо-
ральної деградації, у тому числі мають місце 
великі труднощі із визначенням національ-
ної ідентичності. Крім цього, виникли й інші 
пов’язані із цим проблеми, які багато в чому 
визначають цей процес. Так, типовими ста-
ном масової свідомості стали фрустрація, ва-
куум, втрата сенсу життя, що, у свою чергу, 
породжує соціально небезпечні форми мис-
лення, в тому числі і деформовані погляди 
на відносини з іншими людьми.
Подібні соціально-психологічні явища 

призвели до того, що до цього часу у сус-
пільстві проявляються кілька центрів якоїсь 
суб’єктивної активності, разом із продуко-
ваними ними типами життя. Кожен з них 
має своє поле тяжіння різнорідних сил. Вза-
ємодіючи між собою, утворюючи поєднання 
різних типів життєдіяльності, вони форму-
ють самовизначення, виявляють риси осо-
бистості, мотивації, потреби, зразки сприй-
няття і ставлення до світу. Можна сказати, 

що на правах одного з таких центрів актив-
ності й існує кримінальний радикалізм. При 
цьому радикальне світовідчуття і далі про-
довжує проникати в масову свідомість, опа-
новуючи способи життя все більшого числа 
людей.
Серед соціально-психологічних обста-

вин, що сприяють проявам кримінального 
радикалізму, слід виділити наявну в суспіль-
ній свідомості тенденцію знецінення люд-
ського життя, якщо вона не підкріплена її 
високими матеріальними показниками. На 
формування такого ставлення до головної 
цінності суспільства вплинуло багато чин-
ників, починаючи від руйнування колишніх 
ідеологічних основ суспільства, які пропагу-
вали колективістські начала співіснування, 
закінчуючи триваючим збройним конфлік-
том на сході України, де вбивство людей 
стало буденністю життя.
Продовжуючи в зазначеному напрямку 

міркувати про детермінанти розглядувано-
го явища соціально-психологічного поряд-
ку, слід зазначити про загальну криміноген-
ність різкої зміни способу життя і соціаль-
ного статусу більшої частини населення, що 
зумовило пов’язані з цим жорстокість дея-
ких громадян і соціальних груп і їх переорі-
єнтацію на будь-які засоби досягнення по-
ставлених цілей. У цьому плані кримінологи 
категорично заявляють про появу агресив-
ності як звички людей в Україні вирішувати 
всі свої проблеми за допомогою насильства 
[4, с. 75-82]. Це стосується і виразів дефор-
мованих поглядів на етнічні аспекти співіс-
нування людей, які, як правило, реалізують-
ся агресивними способами. Слід зазначити, 
що фахівці виділяють чинники агресивної 
поведінки, пов’язані з психологічними осо-
бливостями, специфікою виховання, суб-
культурою і т.д. [5, с. 125-128]. Одну з груп 
таких чинників складають ситуативні детер-
мінанти – конкретні ситуації, що виникають 
у процесі міжособистісного (міжгрупового) 
спілкування, у тому числі через наявність 
будь-яких протиріч. Ці фактори, на думку 
психологів, провокують агресивну пове-
дінку навіть у неагресивних за характером 
людей. З огляду на те, що міжнаціональні 
протиріччя відносять до числа традиційних 
у будь-якому транзитивному суспільстві, а 
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також те, що українське суспільство історич-
но має поліетнічну структуру, подібні стану 
викликають особливу тривогу.
Соціологічні дослідження виявили існу-

вання деяких стереотипів у виборі тих чи ін-
ших поведінкових моделей. Однією з ситуа-
цій, яка великою мірою провокує агресивну 
поведінку, є антипатія до людини. З числа 
найбільш поширених форм агресії вияви-
лася вербально-активна-пряма (наприклад, 
нанесення побоїв людині). Подібне станови-
ще ускладнюється несприятливими тенден-
ціями щодо міжнаціональної напруженості. 
Насторожують висновки, які свідчать, що 
для так званого національного характеру 
в цілому толерантність не властива, а для 
національної самосвідомості характерні ан-
тиномічність і стійкі стереотипи, що висту-
пають причиною успіхів і падінь. Наведені 
аргументи свідчать про те, що в суспільстві 
ще не склалося цілісне і свідоме негативне 
ставлення до різних проявів кримінального 
радикалізму. Навпаки, в умовах урбаніза-
ції та посилення міжнаціональних контак-
тів відзначають парадоксальне загострення 
національних почуттів. Згадаймо тези про 
процеси формування національної самосві-
домості багатьох етносів, що тривають про-
тягом десятиліть, у тому числі про негативні 
наслідки етноцентризму, пов’язані з етніч-
ними протиставленнями «ми – вони», що 
лежать в основі етнічної самоідентифікації, 
а також з соціальними стереотипами, засво-
юваними в ході соціалізації, що часом мають 
вкрай негативне забарвлення.
Подібні процеси мають тісний зв’язок з 

психологічними аспектами кримінального 
радикалізму, в тому числі таким феноменом 
як націоналізм. З подібних позицій Ю.М. Ан-
тонян відзначав, що «є підстави вважати, що 
націоналізм має глибоке коріння в людській 
свідомості і веде свою історію з найдавніших 
часів. Предтеча націоналізму – писав він – 
мабуть, існувала і в ті далекі роки, коли не 
було націй і навіть розвинутої державнос-
ті, але були «свої» і «чужі». Чужих, які го-
ворили на інших мовах і мали свої звичаї і 
звички слід побоюватися. Це сформувало 
певну психологію, певні установки щодо ін-
ших, знайшло відображення у безлічі при-
казок, висловів, забобонів, звичаїв» [6, с. 

13].       При цьому механізми так званих 
націоналістичних забобонів будуються на 
важко змінюваних стереотипах сприйнят-
тя інших націй. Даний механізм полягає 
в тому, що спочатку ворожа установка по 
відношенню до тієї чи іншої етнічної гру-
пи залучає у свою сферу будь-які негативні 
почуття, які відчуваються людьми, і підкрі-
плюється ними. Такі почуття, характерні 
для кризового суспільства, незалежно від 
«кореневої причини», цілеспрямовано звер-
таються проти такого собі «цапа-відбувай-
ла», який активно нав’язується суспільству 
окремими людьми і рухами. Додамо, що де-
які вчені, розмірковуючи про процеси поді-
бного роду, вважають, що однією з причин 
загострення міжнаціональної напруженості 
є відсутність в окремих націй умінь і нави-
чок жити в розумінні і дружбі з іншими на-
родами. Вищевикладене дозволяє вважати, 
що ряд факторів проявів ненависті криється 
в деформованих елементах національної са-
мосвідомості різних етносів.
До умов, що сприяють проявам кримі-

нального радикалізму, також слід віднести 
існуючі деформації індивідуальної та сус-
пільної психології по відношенню до права, 
що виражаються у правовому негативізмі, 
легковажному ставленні до норм права, аж 
до проявів юридичної некомпетентності і 
зневаги кримінально-правовими заборона-
ми.
Крім того, відсутність у суспільстві цін-

нісної визначеності, ідентичності в умовах 
грандіозної заплутаності і розколу суспіль-
ної свідомості навіть судова практика у сфері 
протидії кримінальному радикалізму може 
містити серйозні помилки.
Надмірна демократизація деяких сфер 

життя, у тому числі як наслідок відсутності 
розуміння і проходження необхідної для 
сучасності загальної ціннісної визначеності, 
спільного знаменника, ідеології призвела 
до появи величезної кількості легальних і 
неформальних корпоративних утворень, 
у тому числі і об’єднань молоді радикаль-
ного штибу. Причому фахівці відзначають, 
що в сучасних умовах молоді люди змушені 
об’єднуватись, створювати різні течії і рухи. 
Серед них особливу тривогу викликають не-
формальні групи: як антигромадської спря-
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мованості, так і радикальної, оскільки в да-
ний час, в умовах слабкого суспільного і дер-
жавного контролю за подібними явищами, 
можливі зміни загальної спрямованості цих 
груп. Грунт для цього – субкультура груп, 
що має однакові складові, але різний зміст. 
Адже для зміни спрямованості групи досить 
замінити кілька елементів, з яких склада-
ється субкультура. Як правило, такі зміни 
можуть зробити або відповідний лідер, або 
ініціативна група осіб.
До числа наслідків відсутності здорової 

спільної ідеологічної позиції і процедури її ви-
ховання можна віднести те, що тим самим від-
кривається родючий грунт для осіб, які закли-
кають до здійснення радикальних дій з кри-
мінальним відтінком. До цієї форми, в першу 
чергу, вдаються організатори радикальних 
угруповань, а в подальшому і їх учасники у 
вигляді вербування нових членів. При цьому 
використовуються навіть можливості високо-
якісної поліграфії і Інтернету, за допомогою 
яких створюються відповідні матеріали, що 
містять радикальні ідеї. Найвища небезпека 
таких дій і матеріалів існує для особистісті не-
повнолітнього, що ще не визначилась. Адже 
підлітки, більше за інші вікові групи, стражда-
ють від нестабільності соціальної, економічної 
і моральної обстановки в країні, втративши 
сьогодні необхідну орієнтацію в цінностях і 
ідеалах, – старі зруйновані, нові – не створені. 
З огляду на це, а також те, що ради-

кальне середовище завжди в тій чи іншій 
мірі передбачає інформаційно-ідеологічний 
вплив, воно цілком може стати привабли-
вим для зазначених осіб. Суть зазначеного 
впливу бачиться в направленому, а іноді і 
в завуальованому інформаційному впливі 
на людину, наслідком якого стає прийнят-
тя навіть раніше невідомих інтересів, по-
глядів, переосмислення перспектив, цін-
ностей, ставлення до деяких об’єктивно 
необхідних складових соціуму (етносів, рас 
і їх елементів, ознак). Здається, що людина, 
яка, по-перше, має соціально схвалювану і 
суспільно необхідну ідеологічну установку, 
по-друге, здатна відрізняти непотрібну, тим 
більше негативну інформацію, не зазнає по-
дібних дії. Тому ступінь впливу причин іде-
ологічного характеру в розглянутому детер-
мінаційному комплексі більш ніж очевидна.

Група детермінантів соціально-еконо-
мічного характеру в більшості визначена 
характером соціально-економічних відно-
син, що змінилися в сучасних умовах. Вони 
викликали загострення багатьох соціаль-
них протиріч і конфліктів. Як відомо, стан 
економічних відносин, рівень добробуту 
людини можна віднести до числа провід-
них елементів, що становлять і впливають 
на її «соціальне самопочуття». Людина не-
задоволена своїм соціально-економічним 
становищем, обставинами життя, по суті, ця 
людина відчуває дискомфорт у суспільстві, 
перебуває у стані напруженості, що може 
породити або спровокувати агресивну по-
ведінку. Вивчення публіцистичного, науко-
вого і практичного матеріалу показало, що 
часом саме невлаштованість, напруженість, 
озлобленість особи, з приводу її соціально-
економічного становища сприяло тому, що 
індивід починав шукати і формувати образ 
винного в цьому у представниках інших со-
ціальних груп, у тому числі тих, що відріз-
няються за етнічними і расовими ознаками. 
Тому серед соціально-економічних чинни-
ків кримінального радикалізму можна виді-
лити, перш за все, різні економічні кризи, 
що супроводжуються безробіттям, зубожін-
ням частини населення і втратою нею сво-
го соціального статусу; зростання соціаль-
но-економічної диференціації населення, 
матеріального рівня життя, що викликають 
зростання масштабів і ступеня соціальної 
конфліктності в суспільстві. Крім того, соці-
альне розшарування, різниця в доходах, не-
визначеність перспектив, нестабільність за-
робітку деякої частини населення створює 
в різних соціальних групах певний соціаль-
но-психологічний клімат, атмосферу неста-
більності, нестійкості і непередбачуваності 
побуття, незахищеності, а часом запеклості 
і вседозволеності.
Подібні процеси сприяють роз’єднанню 

людських спільнот, їх способу життя, інте-
ресів, традицій. Багато в чому це впливає на 
те, що протиріччя і конфлікти в суспільстві 
стали носити антагоністичний характер.
Центральною причиною даного явища 

соціального характеру виступає соціально-
політична обстановка в країні, що зміни-
лася. Роки незалежності вмістили в себе не 
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тільки безліч подій, де б активно могли про-
явити себе прихильники крайніх поглядів і 
заходів, а й відрізнялися системною кризою 
різних рівнів. У таких умовах розкладають-
ся традиційні цінності суспільства, зростає 
кількість невпевнених, схильних до ради-
калізму осіб, політична активність набуває 
конфліктний характер. У нашій країні в за-
значений період зародилися і знайшли свій 
вияв так звані «націонал-радикальні» угру-
повання, ряд з яких діє і донині. На думку 
окремих дослідників, це цілком логічно, 
оскільки накопичення глибокого соціально-
го занепокоєння і незадоволеності протягом 
низки років є початковою стадією успіш-
ного розвитку революційних рухів, у тому 
числі – вихід на активні позиції радикалів, 
які захоплюють владу і знищують будь-яку 
опозицію в період режиму терору [7, с. 186]. 
Тому можна погодитись з тим, що для успі-
ху кримінального радикалізму потрібен на-
самперед хаос, потужна соціальна криза. 
Ряд загальновідомих політичних поми-

лок привели до кризи і втрати Україною 
частини власної території, які, у свою чергу, 
разом з дезінтеграцією єдиного соціального 
простору породили безліч соціально-куль-
турних і політичних проблем у кожному з 
регіонів і далі стимулювали розвиток сепа-
ратизму в Україні. Негативні процеси у сфе-
рі політичних взаємин привели до сплеску 
екстремістських проявів на цьому ґрунті. 
Кримінологи охарактеризували даний час 
як період «бунту етнічності».
Як вважають фахівці, причиною бага-

тьох цих конфліктів були спровоковані про-
пагандою ідеї національного відродження, 
етноцентризму i сепаратизму [8, с. 23-25]. 
Зазначені помилки поглиблювалися низ-
кою послідовних політичних прорахунків у 
сфері ліквідації конфліктів, ряд з яких існує 
дотепер. Події, що відбувались в Україні, 
мають багато спільного з аналогічними про-
цесами в інших куточках світу, що дозволи-
ли фахівцям зробити висновок, що людство 
вступило в нову етноконфліктну смугу своєї 
історії, в якій домінуватимуть локальні і ре-
гіональні конфлікти. У свою чергу, слід за-
значити інший, пов’язаний із зазначеним 
аспект, що обумовлює деякі радикальні про-
яви: у конфліктів є історія, що знаходить ви-

раз у кристалізації різних форм історичної 
пам’яті, що часом втілюються у ворожому, 
демонічний сприйнятті інших людей, що 
мають властивість передаватися від одного 
покоління до іншого.
До вказаного комплексу слід додати і 

протиріччя, що виникли як історичне від-
луння депортації народів. Конфлікти на 
цьому грунті проявлялись як у місцях на-
сильницького розселення, так і на їх істо-
ричній батьківщині під час повернення де-
портованих (кримські татари до Автономної 
Республіки Крим).
Багато з наведених факторів і породжу-

ють у масовій свідомості різні стереотипи і 
забобони в області взаємин з іншими спіль-
нотами, механізм дії яких аналізується тут і 
зараз.
Розглядаючи детермінанти криміналь-

ного радикалізму соціально-політичного 
характеру, не можна не відзначити роль 
деяких держав, які свої геополітичні інте-
реси бачать крізь призму порушення безпе-
ки України, в тому числі шляхом поширен-
ня на її території різного роду радикальних 
ідеологій [9, с. 61-66].
До числа детермінант кримінального 

радикалізму організаційно-управлінського 
характеру необхідно відносити недоліки і 
протиріччя в галузі управління суспільними 
процесами, які породжують і сприяють про-
яву ненависті і ворожнечі. Через це даний 
комплекс має тісний зв’язок з вищерозгля-
нутим.
Серед детермінантів кримінального ра-

дикалізму організаційно-управлінського 
характеру не можна не відзначити криміно-
генне значення недоліків у сфері організації 
правоохоронної діяльності. У цьому аспек-
ті в ході проведених нами досліджень були 
виявлені фактори, що сприяють проявам 
кримінального радикалізму, до яких у комп-
лексному вигляді можна віднести наступні: 
небажання деяких керівників уповноваже-
них державних органів і окремих посадових 
осіб документувати і розслідувати злочини 
відповідної спрямованості; дефіцит і значна 
плинність кваліфікованих кадрів правоохо-
ронних і контролюючих органів, задіяних 
у боротьбі зі злочинністю; недостатньо ви-
сокий рівень координаційної діяльності 
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прокуратури, взаємодії правоохоронних 
органів і судів щодо протидії злочинності; 
слабке використання можливостей заходів 
профілактики кримінального радикалізму.
Слід відзначити і труднощі, що часто вини-

кають при розслідуванні злочинів, вчинених 
представниками радикальних угруповань, 
пов’язані з відсутністю в системі експертних 
установ відповідних напрямів судової експер-
тизи. З огляду на це з питань, безпосередньо 
пов’язаних з подібними проявами, в якос-
ті експертів часом залучаються: по-перше, 
люди, недостатньо компетентні, по-друге, да-
лекі від захисту інтересів держави.
До факторів, що сприяють криміналь-

ному радикалізму, також можна відне-
сти відсутність ефективно діючої цілісної 
взаємозв’язаної системи протидії кримі-
нальному радикалізму (що включає як дер-
жавні органи, так і громадські організації), 
а так само і стратегії протидії цьому явищу 
в цілому.
Суть останніх зазначених факторів по-

лягає в тому, що вони дозволяють багатьом 
проявам кримінального радикалізму зали-
шатися без належного реагування, а саме: 
без реєстрації, оцінки, своєчасного профі-
лактичного впливу і, найголовніше, без на-
стання належної відповідальності правопо-
рушника і чинення виправного впливу на 
нього.

Висновки
На підставі проведеної систематизації за 

критерієм змісту і характеру криміногенних 
детермінант кримінального радикалізму 
відповідну підсистему факторів, що склада-
ють соціально-економічний і політико-пра-
вовий його фон, розділено на такі основні 
групи: соціально-психологічні, ідеологічні, 
соціально-економічні, політичні, організа-
ційно-управлінські. 
До подальшого аналізу груп конкретних 

факторів, які породжують даний феномен, 
імплементовано узагальнені результати 
проведеного опитування. Так, більшістю 
респондентів до провідних були віднесе-
ні фактори соціально-психологічного (49% 
опитаних), соціально-економічного (45%) 
соціально-політичного (25%) характеру. 
Об’єктивність подібного розподілу оцінок 

підтверджує обчислення середніх показни-
ків оцінок за трьома запропонованими па-
раметрами. 
Позиція практичних працівників бага-

то в чому пояснює природу досліджуваного 
явища і підтверджує власні узагальнення 
автора. Так, порівняння результатів моніто-
рингових досліджень засвідчило, що напру-
женість у країні носить хронічний характер. 
Практично кожен другий респондент від-
значив, що відчував напругу, роздратуван-
ня (протягом останніх трьох років цей по-
казник коливався від 41% до 48%); близько 
13% опитаних постійно говорили про те, що 
переживали страх, тугу (13%). 
Саме страх став одним з мотивоутворю-

ючих факторів буденної свідомості. Крім 
того, невпевненість у завтрашньому дні, по-
стійна загроза благополуччю, очікування 
непередбачуваних наслідків, відчуття нена-
дійності, ущербності свого соціального ста-
тусу, матеріального і службового становища, 
сором, почуття несправедливості від усього, 
що відбувається, усвідомлення того, що так 
далі жити не можна, і одночасно повна без-
порадність спровокували виникнення стану 
фрустрації, породили соціальну депресію, 
апатію, зневіру, песимізм, втрату сенсу жит-
тя в результаті невиправданих очікувань, 
нездійснених надій, невиконаних обіцянок. 
Моніторингові дослідження виявили зрос-
тання в загальній сукупності питомої ваги 
респондентів, що «занепали духом» (з 8% 
до 21% в період з 2013 р. по 2019 р). У 9% 
жителів України зафіксовано стійке погане 
соціальне самопочуття, яке цілком можна 
інтерпретувати як депресію. 
На підставі цього соціально-економіч-

ний і політико-правовий фон кримінально-
го радикалізму оцінено як проблемний і та-
кий, що потребує цілеспрямованого впливу.
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SUMMARY 
The author of the article has carried out 

systematization of the causes, conditions and factors of 
criminal radicalism, that is, its socio-economic, political 
and legal background, which determines the origin, 
existence, reproduction of this phenomenon. Based on 
the conducted systematization according to the criterion 
of the content and nature of criminogenic determinants 
of criminal radicalism, the relevant subsystem of factors 
is divided into the following main groups: socio-
psychological, ideological, socio-economic, political, 
organizational and managerial. The generalized 
results of the conducted survey were implemented into 
further analysis of groups of specifi c factors that give 
rise to this phenomenon. Thus, the majority of the 
respondents referred as the basic socio-psychological 
(49%), socio-economic (45%) socio-political (25%). 
The objectivity of such a distribution of ratings confi rms 
the calculation of the average indicators of assessments 
in accordance with the three suggested parameters.

The position of practitioners largely explains the 
nature of the phenomenon of the researched phenomenon 
and confi rms the author’s own generalizations. Thus, 
a comparison of the results of monitoring studies 
showed that the tensions in the country are chronic. 
Almost every second respondent noted that he or she 
experienced tension and irritation (in the last three 
years this indicator ranged from 41% to 48%); about 
13% of those polled said they experienced fear and 
anxiety (13%).

It is fear that has become one of the motivating 
factors of everyday consciousness. Besides, lack of 
income security, the constant threat to well-being, the 
expectation of unforeseen consequences, the feeling of 
insecurity, damage to one’s social status, fi nancial and 
job status, shame, the feeling of injustice from everything 
that happens, the realization that one cannot live on like 
this and at the same time complete helplessness provoked 
the emergence of a state of frustration, gave rise to social 
depression, apathy, despair, pessimism, loss of meaning 
of life as a result of unjustifi ed expectations, unfulfi lled 
hopes, unfulfi lled promises. Monitoring studies have 
demonstrated an increase in the total proportion of 
respondents who are “impaired” (from 8% to 21% in 
the period from 2013 to 2019). 9% of Ukrainians 
have a persistent poor social well-being sense that 
can be easily interpreted as depression. On this basis, 
the socio-economic, political and legal background of 
criminal radicalism is assessed as problematic and in 
need that requires target-oriented infl uence.

Key words: criminal radicalism, causes, conditions, 
factors, determinants, criminological provision, 
counteraction.

АНОТАЦІЯ 
У статті здійснено систематизацію при-

чин, умов і факторів кримінального радикаліз-
му, тобто його соціально-економічний і полі-
тико-правовий фон, що зумовлює зародження, 
існування, відтворення цього феномену. На 
підставі проведеної систематизації за крите-
рієм змісту і характеру криміногенних детер-
мінант кримінального радикалізму відповідну 
підсистему факторів розділено на такі осно-
вні групи: соціально-психологічні, ідеологічні, 
соціально-економічні, політичні, організацій-
но-управлінські. На підставі цього соціально-
економічний і політико-правовий фон кримі-
нального радикалізму оцінено як проблемний і 
такий, що потребує цілеспрямованого впливу.
Ключові слова: кримінальний радикалізм, 

причини, умови, фактори, детермінанти, 
кримінологічне забезпечення, протидія. 
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ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍ² Ï²ÄÑÒÀÂÈ ÇÀËÓ×ÅÍÍß 
ÇÀÕÈÑÍÈÊÀ Ó ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍ²

 В статье выполнено теоретическое ис-
следование законодательных, научных и при-
кладных вопросов относительно привлечения 
защитника в уголовном производстве. При 
этом проанализировано различные научные 
школы и позиции отдельных ученых отно-
сительно исследованного направления и ма-
териалы правоприменительной практики, 
по которым высказаны научные взгляды ав-
тора. Внесены конкретные предложения по 
усовершенствованию отдельных положений 
уголовного процессуального законодательства 
Украины и правоприменительной деятельно-
сти по изученным вопросам.
Ключевые слова: досудебное расследова-

ние, уголовный процесс, право на защиту, за-
щитник, правовая помощь, статус, положе-
ние, закон, процессуальные правоотношения, 
участник, функция, научная позиция, следо-
ватель, прокурор, следственный судья, права 
и свободы. 

 ÌÀÐÒÎÂÈÖÜÊÀ Îëåíà Âàñèë³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò 
êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñó òà îðãàí³çàö³¿ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà Õàðê³âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

ÓÄÊ 343.121.4(477)

правової допомоги [2]. Крім цього, продо-
вжується дискусія з питань процесуального 
залучення захисника у кримінальному про-
вадженні.Дискусії сприяють й наявні неу-
згодженості між чинним КПК України і За-
коном України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність»[3], у яких також закріплено 
надання правової допомоги, а не правничої. 
У випадках, окремо передбачених законом, 
така допомога надається безоплатно. Вка-
зана новела, що внесена в Основний закон, 
підлягає переосмисленню та проведенню 
відповідних досліджень у порівнянні з по-
ложеннями чинного КПК України як у тео-
ретичному, так і у прикладному напрямі.

Аналіз останніх досліджень                      
і публікацій

За останні роки науковці досить плід-
но досліджували питання залучення за-
хисника для забезпечення права на захист 
як окремих учасників як кримінального 
провадження, так і з інших теоретичних і 
прикладних питань забезпечення та реа-
лізації правової і правничої допомоги. Ці 
питання розглядались у роботах учених, 
зокрема: С.Є. Абламського, О.М. Бандурки, 
Ю.В. Бауліна, В.П. Бож’єва, В.В. Борисова, 
Т.В. Варфоломеєвої, Б.Л. Ващука, В.І. Га-
лагана, І.М. Гальперіна, Л.А. Гарбовського, 
Л.В. Головка, В.Г. Гончаренка, Ю.М. Гро-
шевого, М.І. Гошовського, С. М. Гусарова, 
Є.В. Діденка, В.О. Дубрівного, М.В. Ду-
ховського, Я.П. Зейкана, О.А. Калганова, 
О.В. Капліної, Г.К. Кожевнікова, А.Ф. Коні, 

Постановка проблеми
З дослідження встановлено, що після 

прийняття у 2012 році чинного КПК Укра-
їни до нього було внесено ряд змін і допо-
внень. Зокрема, внесено зміни й до ст. 59 
Конституції України щодо окремих питань, 
піднятих автором у дослідженні, в тому чис-
лі, що кожен має право на професійну прав-
ничу допомогу, замість права на правову 
допомогу [1]. У той же час, у чинний КПК 
України не внесено відповідних змін ні у ч. 
1, 2 та 3ст. 20 КПК України,де ведеться мова 
про надання правової або кваліфікованої 
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В.В. Лисенка, Л.Д. Кокорева, Н.І. Климен-
ка, О.П. учинської, О.О. Кочури, В.З. Лу-
кашевича, Є.Д. Лук’янчикова, В.Т. Маля-
ренка, М.М. Михеєнка, Т.В. Омельченка, 
В.Т. Нора, О.В. Панчука, М.А. Погорець-
кого, Т.І. Присяжнюка, В.Д. Пчолкі-
на, В.М. Савицького, М.В. Сенаторова, 
М.С. Строговича, В.М. Тертишника, 
Л.Д. Удалової, І.Я. Фойницького, Т.Г. Фомі-
ної, П.В. Цимбала, В.П. Шибіки, О.Г. Шило, 
М.Є. Шумили, В.Є. Юрченка, О.О. Юхна, 
М.О. Юхна, Ю.П. Яновича та інших. Зо-
крема, на рівні кандидатської дисертації ці 
питання досліджено С.Є. Абламським «За-
хист прав і законних інтересів потерпілого 
у кримінальному провадженні» (2014 р.); 
Д.Ю. Кавуна «Кримінальний процесуаль-
ний механізм забезпечення прав потерпі-
лого (фізичної особи) у досудовому розслі-
дуванні» (2016 р.), по окремих напрямах: 
О.О. Сольонової «Показання потерпілого 
як джерело доказів у кримінальному про-
вадженні» (2018 р.); на рівні монографії 
«Захисник як учасник кримінального про-
вадження» ці питання досліджувались Єро-
хіним В.В. і Юхно О.О. (2018р.) та фрагмен-
тарно досліджували й інші вчені. У той же 
час, за час дії чинного КПК України до ньо-
го внесено понад 570 доповнень і змін, які 
не знайшли свого відображення в наукових 
вивченнях і дослідженнях та потребують 
окремого висвітлення, зокрема з питань до-
тримання пропорційності прав захисника-
адвоката підозрюваного, обвинуваченого 
і захисника-представника потерпілого та 
щодо захисту прав інших учасників кримі-
нального провадження.

Формування цілей
Враховуючи нагальну потребу сьогоден-

ня щодо удосконалення захисту прав учас-
ників кримінального провадження як зі сто-
рони захисту, так і сторони обвинувачення, 
неузгодженість між собою чинних законів 
з цих питань, зауваження теоретичного і 
прикладного характеру, недоліки наявного 
законодавства та проблемні питання при 
правозастосуванні, наявну дискусію з підня-
того питання, виникає потреба і завдання у 
теоретичному дослідженні вказаних питань 
і напрацювання відповідних пропозицій та 

рекомендації щодо удосконалення чинного 
кримінального процесуального законодав-
ства України з цього напряму, враховуючи 
міжнародне законодавство і рішення ЄСПЛ.

Виклад основного матеріалу
Відповідно до положень Конституції 

України і КПК України,забезпечення права 
на професійну правничу допомогу є однією 
із важливих гарантій забезпечення прав, 
свобод і законних інтересів учасників кри-
мінального провадження, справедливого 
судового розгляду з тим, щоб кожний, хто 
вчинив кримінальне правопорушення, був 
притягнутий до відповідальності, і жодна 
особа не була піддана необґрунтованому 
процесуальному примусу. Суттєвий вплив 
на реалізацію вказаного в Україні мають 
міжнародні правові стандарти та договори. 
Так, зокрема, основні принципи, що стосу-
ються ролі юристів у кримінальному про-
цесі, прийняті Конгресом ООН 27 серпня-7 
вересня 1990 року, передбачають, що кожна 
людина має право звернутися до будь-якого 
юриста за правовою допомогою щодо захис-
ту і відстоювання своїх прав і захисту їх на 
всіх стадіях кримінального судочинства [4]. 
У свою чергу, Міжнародний пакт про грома-
дянські та політичні права у статті 14 прого-
лошує право кожної людини в разі його зви-
нувачення у вчиненні протиправної дії за-
хищати себе особисто або використовувати 
правову допомогу захисника[5].Крім того, 
ч. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав люди-
ни і основних свобод вказує, що кожен під-
озрюваний, обвинувачений у вчиненні кри-
мінального правопорушення, має щонай-
менше такі права, зокрема, захищати себе 
особисто або безпосередньо через правову 
допомогу захисника, вибраного на свій роз-
суд[6].До прийняття чинного КПК України 
з цих питань В.Т.Маляренко зазначав, що 
особа, яка підозрюється та обвинувачуєть-
ся державою у вчиненні злочину, перебу-
ває у значно гіршому становищі, оскільки 
не має тих можливостей для захисту, якими 
наділена держава для обвинувачення [7,с. 
134], що ми підтримуємо, однак, на нашу 
думку,залучення до участі захисника у кри-
мінальне провадження виступає однією 
із гарантій реалізації права на професійну 
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правничу допомогу, зокрема, що гарантова-
но Конституцією України.
У свою чергу, чинний КПК Украї-

ни закріпив концептуально нове і про-
гресивне положення, а саме: відповідно 
до ст. 20 КПК України та змін до нього 
з питань запровадження кримінальних 
проступків,підозрюваному, обвинувачено-
му, виправданому, засудженому забезпечу-
ється право на захист.Особа, яка провадить 
дізнання по кримінальних проступках, а 
слідчий, прокурор у кримінальних про-
вадженнях про злочин, а також слідчий 
суддя і суд зобов’язані роз’яснити підозрю-
ваному, обвинуваченому його права та за-
безпечити право на кваліфіковану правову 
допомогу,зробити та видати у письмовому 
вигляді витяг його прав і обов’язків, про 
що скласти протокол, а також надати їм 
можливість захищатися встановленими за-
коном засобами від моменту затримання чи 
повідомлення про підозру у вчиненні кри-
мінального правопорушення. Невиконання 
таких вимог є істотним порушенням закону, 
що тягне за собою скасування прийнятих 
рішень, винесення виправдовувального ви-
року у тих випадках, коли обвинувальний 
акт був направлений до суду. Це поясню-
ється тим, що позбавлення чи обмеження у 
наданні зазначених прав перешкоджає все-
бічному, повному та неупередженому досу-
довому розслідуванню й судовому розгляду 
обставин кримінального провадження, вста-
новленню об’єктивної істини, а відповідно 
й прийняттю законних та обґрунтованих 
рішень. Доречно з цього приводу зазначив-
А. Мужиновський та інші вчені, що «…інсти-
тут захисту є гарантією встановлення істини 
та дотримання громадянських прав та сво-
бод» [8,с. 25], що ми підтримуємо.Слід дослі-
дити термінологічне визначення окремих 
понять у зв’язку зі зміною положень у чинно-
му КПК України. Так, раніше, зокрема, у ст. 
47 КПК України 1960 р. використовувались 
поняття «запрошення захисника» і «призна-
чення захисника». На той час запрошення 
захисника здійснювалось безпосередньо 
підозрюваним, обвинуваченим, підсудним 
чи засудженим, їх законними представника-
ми, а також іншими особами за проханням 
чи їх згодою. У свою чергу, призначення за-

хисника на той час здійснювалось особою, 
яка проводила дізнання, слідчим або судом. 
Згідно з чинним КПК України вказані по-
няття замінено на «залучення захисника», 
що регламентовано параграфом 3 третьої 
глави «Сторона захисту». Фактично законо-
давець в одне поняття вклав два різнопла-
нових поняття, яке за своєю суттю визначає 
як реалізацію права підозрюваного, обвину-
ваченого на захист за допомогою захисника-
адвоката, так і обов’язок слідчого, прокуро-
ра, слідчого судді чи суду в разі необхідності 
залучити захисника. З одного боку таке за-
лучення захисника підозрюваним, обвину-
ваченим, їх законними представниками, а 
також іншими особами за їх проханням чи 
за згодою підозрюваного, обвинуваченого 
до участі у кримінальному провадженні, а з 
іншого – це залучення за призначенням, що 
у разі потреби забезпечується слідчим, про-
курором, слідчим суддею чи судом для за-
хисту у випадках і у порядку, передбачено-
му статтями 49 та 53 КПК України. У той же 
час, у ч. 2 ст. 53 чинного КПК України зако-
нодавець використовує поняття «запрошен-
ня захисника», випадки та процесуальний 
порядок якого зовсім не регламентовано. У 
зв’язку з цим, на нашу думку, доцільно вне-
сти зміни та доповнення до КПК України, 
зокрема:у ч. 1 ст. 48 КПК України слід закрі-
пити про «запрошення захисника», яке здій-
снюється підозрюваним, обвинуваченим, їх 
законними представниками, а також інши-
ми особами за запрошенням або проханням 
чи згодою підозрюваного, обвинуваченого 
до участі у кримінальному провадженні. У 
свою чергу, в ч. 2 ст. 48 КПКУкраїни слід за-
кріпити «залучення захисника», оскільки у 
такому випадку слідчий, прокурор виносить 
постанову, а слідчий суддя та суд постанов-
ляють ухвалу.
Участь захисника у кримінальному про-

вадженні має бути забезпечена у таких ви-
падках: 1) відповідно до вимог ст. 52 КПК 
України це повинно бути обов’язковим, 
якщо підозрюваний, обвинувачений не за-
лучив захисника; 2) підозрюваний, обвину-
вачений заявив клопотання про залучення 
захисника, але за відсутністю чи недостат-
ністю коштів, а також з інших об’єктивних 
причин не може його залучити самостійно; 
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3) якщо слідчий, прокурор, слідчий суддя 
чи суд вирішить, що КПК України та обста-
вини кримінального провадження вимага-
ють участі захисника, а підозрюваний, обви-
нувачений не залучив його. 
Перелік випадків, у яких захисник за-

лучається за призначенням, не є вичерп-
ним, адже ч. 1 ст. 49 КПК України містить 
також положення про те, що захисник може 
бути залучений слідчим, прокурором, слід-
чим суддею чи судом в інших випадках, пе-
редбачених законом, що регулює надання 
безоплатної правової допомоги. У зв’язку 
з цим, А. Титов зазначав, що підозрювано-
му, обвинуваченому повинна бути надана 
реальна можливість захищатися встанов-
леними законом засобами і способами від 
пред’явленого йому обвинувачення. При 
цьому, вчений посилався на позицію німець-
ких правників Х. Лютера і Ф. Вольфа, згідно 
з якою, однією із найважливіших правових 
гарантій здійснення права підозрюваного, 
обвинуваченого на захист є встановлений 
законом обов’язок органів, які ведуть судо-
чинство, всебічно і об’єктивно досліджувати 
справу, забезпечити обвинуваченому реалі-
зацію його права на захист [9, с. 8], що ми 
підтримуємо. 
З метою реалізації правової допомоги 

у захисника є право брати участь у прове-
денні допиту та інших процесуальних діях, 
що проводяться за участю підозрюваного, 
обвинуваченого. Забезпеченню цього пра-
ва сприяє обов’язок слідчого, прокурора, 
слідчого судді, суду завчасно попередити за-
хисника про проведення відповідної проце-
суальної дії (ст. 48 КПК України). Цей строк 
має бути достатнім і реальним для того, щоб 
захисник мав змогу з’явитися для участі у 
слідчій (розшуковій) дії або повідомити за-
здалегідь про неможливість явки і причи-
ни, що не можуть цьому сприяти. Обов’язок 
захисника щодо своєчасного повідомлення 
слідчого, прокурора, слідчого судді, суду з 
цих питань здійснюється у порядку, вста-
новленому положеннями ч. 2 статті 47 КПК 
України.
Для захисту прав і законних інтересів 

підозрюваного набуває значення новела 
щодо реалізації права захисника до першого 
допиту підозрюваного мати з ним конфіден-

ційне побачення без дозволу слідчого, про-
курора, суду, а після першого допиту такі 
ж побачення, без обмеження їх кількості та 
тривалості. Залучення захисника до участі у 
кримінальному провадженні на початкових 
етапах досудового розслідування є процесу-
альною гарантією і сприянням ефективної 
реалізації прав підозрюваного та обвину-
ваченого, а також створює додаткові умови 
для швидкого, повного та неупередженого 
розслідування, зокрема забезпечення засад 
верховенства права,законності тощо.
Закріплення у КПК України положень 

щодо заборони на прослуховування розмов 
захисника із підозрюваним і обвинуваченим 
позичено з прецедентної практики Євро-
пейського суду.Також заслуговує уваги оцін-
ка ЄСПЛ питання відносно співвідношення 
вимог щодо ефективності та якості реаліза-
ції права на правову допомогу за призна-
ченням відповідно до вимог ст. 6 Конвенції. 
Так, у рішенні «С. проти Швейцарії» ЄСПЛ 
вказав, що «…право обвинуваченого спіл-
куватись зі своїм адвокатом поза межами 
чутності третьої особи, є однією з головних 
вимог справедливого судового процесу у де-
мократичному суспільстві і випливає з поло-
жень п. 3 ст. 6 Конвенції. Якщо адвокат не 
має можливості зв’язатися зі своїм клієнтом 
і отримати від нього конфіденційні інструк-
ції, без такого нагляду, то його допомога 
значною мірою втрачає свою корисливість, 
у той час як вказана Конвенція покликана 
гарантувати право, що має як практичний, 
так і дійовий характер».Наявність таких 
новел у законодавстві свідчить про його на-
ближення до європейських правових стан-
дартів із забезпечення права на правничу 
професійну допомогу на стадії досудового 
розслідування. Однак, відсутність дієвого 
процесуального механізму реалізації вка-
заного правового припису ускладнює його 
прикладну реалізацію.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 46 КПК 

України кількість захисників одного об-
винуваченого обмежується до п’яти. У 
зв’язку з цим слідчий, прокурор, суд і суддя 
зобов’язані забезпечити право вільного ви-
бору кількості і персонального складу захис-
ників. У той же час, на нашу думку, у КПК 
України не повинна бути обмежена кількість 
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адвокатів до п’яти, що підлягає законодавчо-
му уточненню та закріпленню. У свою чергу, 
характер обставин, що становлять зміст під-
став щодо залучення захисника, є різним, 
але спільним для них є те, що вони свідчать 
про неможливість забезпечення захисту за-
конних інтересів підозрюваного, обвинува-
ченого без участі захисника. Так, рішення 
про залучення захисника за призначенням 
має бути визначено слідчим, прокурором у 
постанові, а слідчим суддею, судом - в ухвалі. 
Вимоги щодо форми та змісту такої постано-
ви закріплено ст. 110 КПК України. Вказа-
ні рішення повинні відповідати загальним 
вимогам, передбаченим статтями 370, 372 
КПК України. Частина 3 ст. 49 КПК Укра-
їни наголошує на обов’язковості виконан-
ня постанови, ухвали про доручення при-
значення захисника та встановлює строк її 
направлення (надіслання) до відповідного 
органу (установи), уповноваженого законом 
для надання безоплатної правової допо-
моги та її виконання. Законодавець також 
використовує термін «негайно», що озна-
чає виконання відразу ж після прийняття, 
отримання рішення (постанови, ухвали) 
про призначення захисника. Невиконан-
ня, неналежне або несвоєчасне виконання 
постанови (ухвали) про доручення призна-
чення адвоката тягнуть відповідальність, 
встановлену законом,і такі дії з боку адвока-
та можуть становити склад дисциплінарно-
го проступку. Оплата праці захисника у разі 
його участі у кримінальному провадженні за 
призначенням проводиться за рахунок дер-
жави у порядку та розмірах, встановлених і 
затверджених відповідною Постановою Ка-
бінету Міністрів України.
У чинному КПК України інститут реалі-

зації права на правову допомогу удоскона-
лено, зокрема, у п. 13 ч. 1 ст. 7 КПК Укра-
їни «Загальні засади кримінального про-
вадження» закріплено засаду забезпечення 
права на захист. Однак, деякі положення 
потребують свого уточнення та доповне-
ння. Так, на думку С.Є. Абламського, статтю 
20 КПК України «Забезпечення права на 
захист» доцільно доповнити, зокрема, крім 
реалізації права на правову допомогу під-
озрюваним, обвинуваченим, виправданим, 
засудженим, таке право закріпити за потер-

пілим, свідком, експертом, перекладачем, 
цивільним позивачем, цивільним відповіда-
чем та іншими учасниками кримінального 
провадження [10, с. 48-49], що ми підтриму-
ємо. Як доречно зазначила Г. Власова, що 
із введенням КПК України 2012 року наша 
країна отримала важливий елемент сучасної 
правової держави – змагальну процедуру 
кримінального процесу, в якому захист має 
такі ж самі права, що й обвинувачення [11, с. 
31]. У свою чергу, П. Маланчук зазначив, що 
КПК України передбачає створення рівних 
можливостей для кожної із сторін у кримі-
нальному процесі та реальне впровадження 
у кримінальне судочинство принципу зма-
гальності, згідно з чим результат розгляду 
судом конкретного випадку притягнення 
особи до кримінальної відповідальності за-
лежатиме виключно від обґрунтованості 
позиції сторін. КПК України передбачає 
реалізацію засади змагальності судочинства 
шляхом запровадження нового порядку, 
згідно з яким суд повинен ґрунтувати свої 
висновки виключно на тих показаннях, які 
він безпосередньо отримав від сторін кримі-
нального провадження у судовому засіданні 
або які були надані слідчому судді у судово-
му засіданні під час досудового розслідуван-
ня [12, с. 51-52]. З приводу цього, ЄСПЛ у 
своїх рішеннях неодноразово зазначав, що 
визначення допустимості доказів є прерога-
тивою національного права і, за загальним 
правилом, саме національні суди уповнова-
жені оцінювати надані їм докази (параграф 
34 рішення у справі «Тейксейр де Кастро 
проти Португалії» від 9 червня 1998 року, 
параграф 54 рішення у справі «Шабельник 
проти України» від 19 лютого 2009 року 
[13]), а сам порядок збирання доказів, пе-
редбачений національним процесом, має 
відповідати основним правам, визнаним 
Конвенцією про захист прав людини та 
основоположних свобод, а саме: на свободу, 
особисту недоторканність, на повагу до при-
ватного і сімейного життя, таємницю корес-
понденції, на недоторканність житла (статті 
5, 8 Конвенції) тощо. Наприклад, докази мо-
жуть не відповідати вимогам допустимості, 
якщо вони були одержані з порушеннями, 
пов’язаними із незаконним обмеженням 
основоположних прав і свобод людини, за-
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кріплених у Конституції України. З введен-
ням чинного КПК України відбулась транс-
формація форми кримінального судочин-
ства з розшукової на змагальну.
На нашу думку, згідно з результатами 

дослідження встановлено дисбаланс між 
об’ємом прав у потерпілого та підозрюва-
ного і обвинуваченого. Так, за КПК Укра-
їни права потерпілого закріплено у п’яти 
статтях, а підозрюваного, обвинуваченого у 
п’ятнадцяти статтях. У зв’язку з цим, Г.А. Ва-
сильєв зазначив: «…коли ми говоримо про 
демократичність щодо прав особи, то не 
можна однобічно ставитися до цієї справи 
- пом’якшуючи норми щодо затриманого, 
підозрюваного, обвинуваченого і не поси-
люючи заходи захисту прав потерпілого, 
який часто виявляється беззахисним і піс-
ля розкриття злочину» [14, с. 6], що ми під-
тримуємо.Після виникнення кримінальних 
процесуальних відносин відбувається кон-
кретизація та реалізація конституційних 
правовідносин. Після цього вирішуються 
питання, пов’язані із залученням захисни-
ка до участі у кримінальному провадженні, 
і лише після цього виникають кримінальні 
процесуальні правовідносини між адвока-
том і органами досудового розслідування, 
тоді як правовідносини між клієнтом і ад-
вокатом не припинялися і трансформують-
ся у кримінально процесуальні. У цьому 
випадку право на правничу допомогу пере-
втілюється в право на захист від обвинува-
чення чи захисту прав. Виходячи із цього, 
необхідно визначати початковий момент 
адвокатського імунітету, яким є укладання 
договору про надання правової допомоги. 
Слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд 
мають право залучити захисника для про-
ведення окремої процесуальної дії. Таке 
залучення допускається лише виключно 
у невідкладних випадках.Невідкладні ви-
падки можуть мати місце при: 1) потребі у 
проведенні невідкладної процесуальної дії 
за участю захисника, а завчасно повідомле-
ний захисник не може прибути для участі у 
проведенні процесуальної дії чи забезпечити 
участь іншого захисника; 2) якщо підозрюва-
ний, обвинувачений виявив бажання, але 
ще не встиг залучити захисника; 3) прибут-
тя обраного захисника неможливо. Крім 

цього, під такими випадками слід розуміти 
процесуальні дії, зволікання з проваджен-
ням яких може викликати негативні наслід-
ки, зокрема й правові, для підзахисного.

У той же час, надаючи можливість підозрю-
ваному, обвинуваченому відмовитися від 
участі захисника у провадженні, закон 
разом з тим встановлює, що їх відмова не 
може бути прийнята, зокрема у випадках, 
коли участь захисника є обов’язковою.З 
приводу цього, Пленум Верховного Суду 
України у Постанові від 24 жовтня 2003 р. 
№ 8 «Про застосування законодавства, яке 
забезпечує право на захист у кримінально-
му судочинстві» [15] визначив, що «відмова 
від захисника можлива на будь-якій ста-
дії процесу,але за ініціативою підсудного. 
Вирішуючи питання про прийняття такої 
відмови, суд має з’ясувати, чи не є вона ви-
мушеною (наприклад, у зв’язку з неявкою 
захисника в судове засідання) і як у подаль-
шому такі особи здійснюватимуть свій за-
хист - самостійно чи за допомогою іншого 
захисника. Установивши вимушеність від-
мови, суд вживає передбачені законом за-
ходи щодо забезпечення участі захисника 
у провадженні.При відмові від конкретно-
го захисника цим особам має бути надана 
реальна можливість його заміни іншим 
захисником». Утім зазначені умови не ви-
черпують усіх передбачених законом ви-
мог до забезпечення права на захист. У 
випадку прояву явного некваліфікованого 
захисту або подання обґрунтованої скарги 
підзахисного на дії призначеного йому за-
хисника, на думку О.А. Кучинської, слід-
чий, прокурор, суддя або суд зобов’язаний 
призначити підозрюваному, обвинуваче-
ному іншого захисника [16, с. 4-5], що ми 
підтримуємо.Новелою для КПК України є 
положення про те, що таке правило вико-
ристовується з урахуванням рішень ЄСПЛ. 
Наприклад, у рішенні ЄСПЛ «Яременко 
проти України» (2008 р.) [17] відмова від 
захисника, зроблена обвинуваченим без 
участі захисника під тиском на той час пра-
цівників міліції,що розцінено цим Судом 
як очевидна відсутність законних підстав 
для усунення захисника, що привело до по-
рушення ч. 3 (с) ст. 6 Конвенції.
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Висновки
Підсумовуючи вищезазначене, мож-

на зробити висновки, що посадові особи, 
які здійснюють досудове розслідування, 
зобов’язані забезпечити право особи обира-
ти форму захисту самостійно, безперешкод-
но і запрошувати собі захисника, а у випад-
ках матеріальної неспроможності, залучати 
захисника безоплатно. При цьому такі осо-
би не несуть відповідальності за прорахунки 
та недоліки у діяльності залученого ними за 
призначенням захисника. Однак, у випад-
ку виявлення фактів порушення права під-
озрюваного, обвинуваченого, засудженого 
та виправданого на професійну правничу 
допомогу або надходження від самого підо-
зрюваного, обвинуваченого відповідного об-
ґрунтованого клопотання, вони зобов’язані 
вживати відповідні заходи реагування, 
щодо ефективного забезпечення права на 
призначення іншого захисника. Запрова-
дження європейських правових стандартів 
та удосконалення чинного законодавства, 
усунення неузгодженостей між окремими 
законами України з вказаних питань сприя-
тиме швидкому, повному та неупереджено-
му досудовому розслідуванню, що є одним 
із завдань кримінального провадження-
(ст. 2 КПК України). Втім, підняті питання 
не є остаточними і підлягають окремому до-
слідженню або науковому вивченню.
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Martovitskaya E. V. 
The procedurebasis for the defence 

counsel (attorney) involvement to criminal 
proceedings

The article provides the theoretical study of 
legislative, scientifi c and practical issues of pro-
cedure basis and the mechanism of involving a 
defence counsel to criminal proceedings. The 
procedure mechanism for attracting a defence 
counsel according to the previous and current 
criminal procedure legislation of Ukraine and 
the position of the Supreme Court of Ukraine 
are investigated In a comparative aspect. In ac-
cordance with the results of the study, certain 
gaps, inconsistencies and fl aws in the current 
criminal procedure legislation of Ukraine on 
certain issues have been identifi ed.

Various scientifi c opinions of different 
scholars and scientifi c schools engaged in the 
specifi ed areas in relation to the investigated is-
sues and materials of law enforcement practice 
are analyzed, which results in the author’s own 
scientifi c views. The study and analysis of the 
European Court of Human Rights practice as 
well as the expediency of initiating its decisions 
into the practice of law enforcement agencies 
and national courts are researched.

On the basis of the study, specifi c sugges-
tions and recommendations have been provid-
ed to improve certain provisions of the criminal 
procedure legislation of Ukraine and practice 
in this area of investigatory bodies of pre-trial 
investigation, procedure heads in criminal pro-
ceedings of the prosecutor’s offi ce, investiga-
tors and judges of judicial bodies on investigat-
ed issues. According to the author’s scientifi c 
opinion, the proposals and recommendations 
can help increase the effi ciency of initiation and 
implementation the right to protect all partici-
pants in criminal proceedings at different stag-
es of the criminal process.

Keywords: pre-trial investigation, criminal pro-
cedure, right to protection, defence counsel, legal aid, 
status, provisions, law, procedure legal relationship, 
member, function, scientifi c opinion, investigator, 
prosecutor,examining magistrate, rights and free-
doms.

АНОТАЦІЯ 
У статті здійснено теоретичне дослі-

дження законодавчих, наукових і прикладних 
питань залучення захисника у кримінальному 
провадженні. При цьому проаналізовано різні 
наукові школи і позиції окремих науковців щодо 
дослідженого напряму та матеріали правозас-
тосовної практики,відноснояких висловлені 
власні наукові погляди автора. Внесено кон-
кретні пропозиції щодо удосконалення окре-
мих положень кримінального процесуального 
законодавства України та правозастосовної 
діяльності з досліджених питань.
Ключові слова: досудове розслідування, 

кримінальний процес, право на захист, захис-
ник, правова допомога, статус, положення, 
закон, процесуальні правовідносини, учасник, 
функція, наукова позиція, слідчий, прокурор, 
слідчий суддя, права і свободи. 
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ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÈÕ ÇÍÀÍÜ 
Ï²Ä ×ÀÑ ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß ÇËÎ×ÈÍ²Â Ó 

ÑÔÅÐ² ÑËÓÆÁÎÂÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

Статья посвящена раскрытию понятия 
«специальные знания». Обосновывается не-
обходимость использования специальных 
знаний при расследовании преступлений в 
сфере служебной деятельности. Освещают-
ся основные формы использования специ-
альных знаний в области экономики в ходе 
досудебного расследования определенных пре-
ступлений.
Ключевые слова: специальные знания, 

преступления в сфере служебной деятельно-
сти, досудебное расследование, следственные 
(розыскные) действия.
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функціонують. Повною мірою вимога діяти 
лише в межах, наданих їм повноважень, та 
у спосіб, передбачений законодавством, по-
ширюється і на тих осіб, які хоча і не нале-
жать до службових, але сфера професійної 
діяльності яких пов’язана з наданням пу-
блічних послуг, бо надання таких послуг 
спрямоване на набуття, зміну чи припинен-
ня прав та/або обов’язків юридичних і фі-
зичних осіб і тягне за собою наслідки право-
вого характеру.

Постановка проблеми
Окреслена категорія злочинів є різнома-

нітною, оскільки може вчинятися в різних 
сферах суспільного життя. Злочини у сфері 
службової діяльності є небезпечними за сво-
їми наслідками та складними за механізмом 
вчинення. Відповідно способи вчинення 
злочинів у сфері службової діяльності також 
є різними. Вони нерідко поєднанні з ви-
користанням новітніх технологій чи інших 
знань і навиків, що беззаперечно ускладнює 
процес з їх виявлення та розслідування. Зо-
крема, виникає необхідність використання 
спеціальних знань під час розслідування 
цих злочинів.

Аналіз останніх досліджень
Питання щодо визначення змісту спе-

ціальних знань та форм їх використання у 
досудовому розслідуванні неоднократно ви-
ступали предметом дослідження у працях 
таких науковців, як Л. Є. Ароцкер, Р. С. Бєл-
кін, А. І. Вінберг, Є. В. Додін, Н. Я. Дондик, 

Вступ
Відповідно до ст. 19 Конституції України 

органи державної влади та місцевого само-
врядування, їх посадові особи зобов’язані 
діяти лише на підставі, в межах повнова-
жень та у спосіб, що передбачені Конститу-
цією та законами України. Ці конституційні 
приписи поширюються на всіх без винятку 
службових осіб, незалежно від того, чи є 
вони представниками законодавчої, вико-
навчої або судової гілок влади, виконують 
свої службові функції в державному апара-
ті, органах місцевого самоврядування чи 
в громадських об’єднаннях, здійснюють 
службову діяльність у юридичних особах 
публічного чи приватного права [1] . Не має 
також значення службове становище особи, 
відомча чи галузева приналежність підпри-
ємства, організації, установи, сфера їх діяль-
ності, організаційно-правова форма і форма 
власності, на підставі яких вони створені та 
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Л. В. Калаянова, О. Д. Калаянова, Г. Л. Кар-
пенко, М. В. Салтевський, В. Ю. Шепітько, 
М. Г. Щербаковський, М. П. Яблоков та ін. 
Великий вклад згаданих учених не викли-
кає сумніву у наукові здобутки з розвитку та 
вдосконалення методик використання спе-
ціальних знань під час розслідування злочи-
нів. Однак, чимало питань залишилось не-
вирішеними. А саме, більшість напрацювань 
досліджують проблематику використання 
спеціальних знань у цілому (поняття, за-
вдання, принципи, форми, функціонування 
експертних установ тощо), а інші - виключ-
но через призму проведення відповідних 
експертиз. Проте, мало приділяється уваги 
ретельному дослідженню інших, окрім про-
ведення судових експертиз, форм залучення 
спеціальних знань для забезпечення ефек-
тивності розслідування злочинів. Особливо, 
для розслідування злочинів у сфері службо-
вої діяльності. 

Метою цієї статті є висвітлення особли-
востей використання спеціальних знань під 
час розслідування злочинів у сфері службо-
вої діяльності.

Виклад основного матеріалу
Злочини у сфері службової діяльності в 

переважній більшості скоюють службові осо-
би з використанням свого становища, впли-
ву, зв’язків тощо. Причому чимала частка 
цих злочинів направлена на заволодіння 
певними матеріальними статками. Відповід-
но значний масив слідової картини знайде 
своє відображення в різного роду докумен-
тації, в тому числі бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності. Окрім того, способи 
вчинення окреслених злочинів реалізують-
ся шляхом проведення різних господар-
ських операцій. Отже, слідчому потрібна до-
помога фахівця з економічних питань. Адже 
без неї кримінальне провадження буде ма-
лоефективним, а в деяких випадках - взагалі 
може зайти в глухий кут. 
Так, спеціалістом у кримінальному про-

вадженні є особа, яка володіє спеціальними 
знаннями та навичками застосування тех-
нічних або інших засобів і може надавати 
консультації під час досудового розслідуван-
ня і судового розгляду з питань, що потре-

бують відповідних спеціальних знань і нави-
чок [2]. При цьому, ці консультації можуть 
надаватися як самостійно (організаційна 
форма), так і під час проведення окремих 
слідчих (розшукових) дій і експертиз (про-
цесуальна форма). Тому вважаємо, що слід-
чий у своїй діяльності повинен керуватися 
наступними рекомендаціями з алгоритміза-
ції використання спеціальних знань під час 
розслідування злочинів у сфері службової ді-
яльності.

1. Планування. На наш погляд, успіш-
на реалізація будь-якої діяльності немож-
лива без попереднього планування. Саме 
планування дозволяє визначити основні 
напрямки діяльності, в даному випадку з 
розслідування злочинів у сфері службової 
діяльності, та шляхи досягнення бажаного 
результату. Таким чином відбувається ко-
ординування кримінального провадження. 
На цьому етапі доцільно отримати консуль-
тативну допомогу від спеціалістів у галузі 
економічних знань щодо можливих способів 
вчинення конкретного (-их) злочину (-ів), їх 
слідів і способів їх виявлення й досліджен-
ня. А саме, слід уточнити специфіку функ-
ціонування відповідного інституту, правову 
регламентацію цієї сфери життєдіяльності, 
особливості проведення конкретних гос-
подарських операцій і їх документування, 
перелік документів, з якими слід ознайо-
митися, існуючі методи перевірки правиль-
ності проведення господарських операцій, 
ведення звітності (бухгалтерської, фінан-
сової, податкової, статистичної тощо) та їх 
можливості. Отримавши таку інформацію, 
слідчий безпосередньо планує розслідуван-
ня конкретного злочину у сфері службової 
діяльності.

2. Допит спеціаліста. Спілкування зі 
спеціалістом пропонуємо процесуально 
оформлювати, щоб результати консультацій 
могли бути використані в якості доказової 
бази. Тому вважаємо, що консультативну 
бесіду слід проводити в межах такої слідчої 
(розшукової) дії як допит спеціаліста в якос-
ті свідка. Таким чином, роз’яснення спеціа-
ліста будуть закріплені в протоколі допиту, 
що надасть більшої наочності в розумінні 
механізму вчинення злочину у сфері служ-
бової діяльності, механізму слідоутворення 
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та дослідження слідів іншим учасникам кри-
мінального провадження.

3.  Як уже зазначалося, розслідування 
злочинів у сфері службової діяльності на-
самперед передбачає «роботу» з різними до-
кументами. Відповідно слідчому потрібно 
отримати тимчасовий доступ або їх тимча-
сово вилучити. А в клопотанні, яке оформ-
люється для отримання дозволу на застосу-
вання вказаних заходів забезпечення кримі-
нального провадження, потрібно обґрунту-
вати необхідність такого застосування, вка-
зати конкретний перелік документів і місце 
їх знаходження. І тут знову не обійтися без 
допомоги спеціаліста у галузі економічних 
знань, адже він пояснить, що таке бухгал-
терський облік і фінансова звітність, яким 
чином вона ведеться в конкретному підпри-
ємстві та яким закладам надається така ін-
формація.
Зокрема, особа, яка провадить розсліду-

вання злочинів у сфері службової діяльності, 
повинна знати, що бухгалтерський облік - це 
процес виявлення, вимірювання, реєстрації, 
накопичення, узагальнення, зберігання та 
передачі інформації про діяльність підпри-
ємства зовнішнім та внутрішнім користува-
чем для прийняття рішень. Бухгалтерський 
облік є обов’язковим видом обліку, який ве-
деться підприємством, а фінансова, подат-
кова, статистична та інші види звітності, що 
використовують грошовий вимірник, ґрун-
туються на даних бухгалтерського обліку.
Відповідно фінансова звітність - бухгал-

терська звітність, що містить інформацію 
про фінансове становище, результати діяль-
ності та рух грошових коштів підприємства 
за звітний період [2].
У бухгалтерському обліку повинні фіксу-

ватися факти здійснення всіх господарських 
операцій у первинних документах. Відпові-
дальність же за організацію бухгалтерського 
обліку, збереження оброблених документів, 
регістрів і звітності протягом встановлено-
го терміну, але не менше трьох років, несе 
власник або уповноважений орган (посадо-
ва особа), який здійснює керівництво під-
приємством згідно з установчими докумен-
тами.
Зазначене вказує на те, що слідчий по-

винен отримати доступ і ознайомитися із за-

сновницькою та установчою документацію, 
щоб з’ясувати завдання функціонування 
суб’єкта господарювання, а також на кого 
покладено обов’язок здійснювати контроль 
і нести відповідальність за організацію бух-
галтерського обліку. З цією ж метою необ-
хідно ознайомитися з наказом про призна-
чення на посаду, посадовою інструкцією, 
трудовим договором чи контрактом.
Також для слідчого не менш важливим 

є завдання з’ясувати питання щодо форми 
організації ведення бухгалтерського обліку 
на підприємстві, адже залежно від цього й 
буде відрізнятися алгоритм його діяльності 
під час розслідування злочинів у сфері служ-
бової діяльності. Зокрема, можливі наступні 
варіанти ведення бухгалтерського обліку на 
підприємстві:

- введення до штату підприємства по-
сади бухгалтера або створення бухгалтер-
ської служби на чолі з головним бухгалте-
ром;

- користування послугами спеціаліста 
з бухгалтерського обліку, зареєстрованого 
як підприємець, який здійснює підприєм-
ницьку діяльність без створення юридичної 
особи;

- ведення на договірних засадах бух-
галтерського обліку централізованою бух-
галтерією або аудиторською фірмою;

- самостійне ведення бухгалтерського 
обліку та складання звітності безпосередньо 
власником або керівником підприємства [3].
Останній варіант ведення бухгалтер-

ського обліку є неприйнятним для бюджет-
них установ і для підприємств, звітність 
яких повинна оприлюднюватися.
Вищенаведене вказує на необхідність 

дослідити установчу документацію на пред-
мет з’ясування облікової політики підпри-
ємства, форми бухгалтерського обліку (яка 
конкретна система регістрів обліку викорис-
товується, який порядок і спосіб реєстрації 
й узагальнення інформації в регістрах об-
ліку), системи та форми внутрішньогоспо-
дарського (управлінського) обліку, звітності 
і контролю господарських операцій, обсягу 
прав конкретних працівників на підписан-
ня бухгалтерських документів, правил до-
кументообігу та технології обробки обліко-
вої інформації, додаткової системи рахунків 
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і регістрів аналітичного обліку, наявності 
на окремому балансі філій, представництв, 
відділень чи інших відокремлених підроз-
ділів, які зобов’язані вести бухгалтерський 
облік, факту включення показників бухгал-
терського обліку відокремлених підрозділів 
до фінансової звітності підприємства, факту 
застосування (використання) міжнародних 
стандартів. Слід вияснити, у функціональ-
ні обов’язки якої посадової особи входить 
ведення бухгалтерського обліку підприєм-
ства - головного бухгалтера чи іншої особи, 
на яку покладено ведення бухгалтерського 
обліку. До того ж варто ознайомитися із ме-
тодологією бухгалтерського обліку та вста-
новленими строками подання фінансової 
звітності. Для вирішення цих питань варто 
дослідити за участю спеціаліста у галузі еко-
номічних знань відповідну документацію.
Також потрібно ознайомитися зі штат-

ним розписом установи, зокрема, з метою 
з’ясування наявності в штаті такого від-
окремленого підрозділу, як бухгалтерська 
служба, чи можливо виконання обов’язків 
такої служби покладено на спеціаліста. За-
лежно від відповіді на це питання й буде 
різнитися коло документів, з якими слід 
ознайомитися слідчому, - це буде положен-
ня про бухгалтерську службу чи посадова ін-
струкція спеціаліста, на якого покладено ви-
конання обов’язків бухгалтерської служби.
Слід ретельно дослідити особову справу 

головного бухгалтера для з’ясування дотри-
мання вимог у частині правильного підбо-
ру кандидата на роботу, а саме перевірити 
документи, що підтверджують наявність в 
особи вищої освіти відповідного професій-
ного спрямування, стажу роботи за фахом і 
досвіду роботи на керівних посадах. До того 
ж варто ознайомитися з актом внутрішньої 
перевірки стану бухгалтерського обліку та 
звітності, яка проводилася у разі звільнення 
попереднього та призначення на посаду ді-
ючого головного бухгалтера.
Так як на підприємствах регулярно з 

контрольною функцією проводяться інвен-
таризації активів і зобов’язань, слідчому 
потрібно отримати доступ до їх матеріалів. 
Ці матеріали містять у собі відомості про до-
стовірність даних бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності підприємства, а саме:  

документально підтверджують наявність, 
стан і оцінку активів і зобов’язань підпри-
ємства. Зокрема, перед складанням річної 
фінансової звітності обов’язкове проведен-
ня інвентаризації активів та зобов’язань 
підприємства. Також проведення інвента-
ризації обов’язкове у разі: передачі майна 
державного підприємства в оренду, при-
ватизації майна державного підприємства, 
перетворення державного підприємства в 
акціонерне товариство; зміни матеріально 
відповідальних осіб (на день приймання-
передачі справ); встановлення фактів кра-
діжок або зловживань, зіпсуття цінностей, а 
також за приписом судово-слідчих органів; 
пожежі, стихійного лиха або техногенної 
аварії; ліквідації підприємства, а також в 
інших випадках, передбачених законодав-
ством [4]. Тому потрібно перевірити фак-
ти проведення інвентаризацій за вказаних 
обставин і ознайомитися з їх матеріалами. 
Спеціаліст повинен допомогти з’ясувати, чи 
правильно була проведена інвентаризація, 
чи відповідають результати іншим обліко-
вим документам і які порушення під час її 
проведення були допущені.
Окрім інвентаризації, з метою перевірки 

правильності ведення бухгалтерського об-
ліку та фінансової звітності в установі може 
проводитися аудиторська перевірка. У та-
кому разі слід отримати доступ до аудитор-
ського звіту.

4. Підставою для бухгалтерського облі-
ку господарських операцій є первинні доку-
менти, які фіксують факти здійснення госпо-
дарських операцій. А для контролю та впо-
рядкування оброблених даних на підставі 
первинних документів можуть складатися 
зведені облікові документи. Ось чому слід-
чий повинен знати вимоги до оформлення 
цих документів, адже під час огляду потріб-
но буде встановити факт їх дотримання чи 
порушення. І до проведення цієї слідчої 
(розшукової) дії знову ж таки потрібно залу-
чати спеціалістів.
Тож вказані документи можуть бути 

складені як на паперових, так і на машинних 
носіях. Проте, в обох випадках облікові до-
кументи повинні мати наступні обов’язкові 
реквізити: назву документа (форми); дату 
та місце складання; назву підприємства, 
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від імені якого складено документ; зміст та 
обсяг господарської операції, одиницю ви-
міру господарської операції; посади осіб, 
відповідальних за здійснення господарської 
операції та правильність її оформлення; осо-
бистий підпис або інші дані, що дають змо-
гу ідентифікувати особу, яка брала участь у 
здійсненні господарської операції. Залежно 
від характеру операції та технології оброб-
ки даних до первинних документів можуть 
бути включені додаткові реквізити: іден-
тифікаційний код підприємства, установи 
з Державного реєстру, номер документа, 
підстава для здійснення операцій, дані про 
документ, що засвідчує особу-одержувача 
тощо [3; 4]. Підпис може бути скріплений 
печаткою. Первинні документи складають-
ся на бланках типових і спеціалізованих 
форм, затверджених відповідним органом 
державної влади. Якщо використовуються 
самостійно виготовлені бланки, то первинні 
документи повинні містити обов’язкові рек-
візити чи реквізити типових або спеціалізо-
ваних форм. У випадку віднесення бланків 
первинних документів до бланків суворої 
звітності, слідчому необхідно звернути ува-
гу на наявність і зафіксувати нумерацію та 
спосіб її нанесення. Взагалі доцільно мак-
симально детально оглянути й зафіксувати 
способи складання первинної документації, 
щоб з’ясувати їх відповідність встановленим 
правилам документального забезпечення 
записів у бухгалтерському обліку. Як при-
клад, це необхідність обов’язкового пере-
креслювання вільних рядків; підписування 
первинних документів визначеним обмеже-
ним колом осіб; наявність відмітки на доку-
ментах, що пройшли обробку; обов’язкове 
погашення штампом або ручним надписом 
«Одержано» або «Сплачено» із зазначенням 
дати всіх документів, що додаються до при-
буткових і видаткових касових ордерів; по-
милки, що створені ручним способом, ви-
правляються коректурним способом тощо. 
Що ж стосується виправлення помилок в 
облікових регістрах за минулий звітний пе-
ріод, то вони виправляються спеціальним 
способом,який називається «сторно». Цей 
спосіб передбачає складання бухгалтерської 
довідки, в яку помилка заноситься черво-
ним чорнилом, пастою кулькових ручок 

тощо або із знаком «мінус», а правильний 
запис заноситься чорнилом, пастою куль-
кових ручок тощо темного кольору. При 
цьому, довідка має наводити причину по-
милки, посилання на документи та облікові 
регістри, в яких допущено помилку, і підпи-
сується працівником, який склав довідку, та 
після її перевірки - головним бухгалтером. 
Виправлення помилки повинно бути обу-
мовлено надписом «виправлено» та підтвер-
джено підписами осіб, що підписали цей до-
кумент, із зазначенням дати виправлення. 
А от у документах, якими оформлені касові 
і банківські операції та операції з цінними 
паперами, виправлення не допускається [5].
Інформація, що міститься в первинних 

документах, систематизується на рахунках 
бухгалтерського обліку в регістрах синте-
тичного й аналітичного обліку шляхом по-
двійного запису їх на взаємопов’язаних ра-
хунках бухгалтерського обліку. При цьому, 
регістри повинні мати назву, період реє-
страції господарських операцій, прізвища і 
підписи або інші дані, що дають змогу іден-
тифікувати осіб, які брали участь у їх скла-
данні. Забороняється робити будь-які ви-
правлення записів у первинних документах 
і регістрах бухгалтерського обліку.
Результати бухгалтерського обліку ви-

користовуються під час формування фінан-
сової звітності. Тому часто виникає потреба 
в співставленні відомостей, відображених у 
документах бухгалтерського обліку (які саме 
було вище висвітлено) і фінансової звітності. 
Що ж стосується останньої, то такого роду 
звітність, окрім бюджетних установ, пред-
ставництв іноземних суб’єктів господарю-
вання та суб’єктів малого підприємництва, 
включає в себе: баланс, звіт про фінансові 
результати, звіт про рух грошових коштів, 
звіт про власний капітал і примітки до зві-
тів. А для представництв іноземних суб’єктів 
господарської діяльності та суб’єктів малого 
підприємництва фінансова звітність вклю-
чає в себе тільки баланс і звіт про фінансові 
результати. У разі наявності дочірніх під-
приємств підприємство зобов’язане скла-
дати та подавати консолідовану фінансову 
звітність. Центральні органи виконавчої 
влади подають, окрім власної, ще й зведену 
фінансову звітність щодо всіх підприємств, 
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що належать до сфери їх управління. Відпо-
відно до всіх вказаних документів потрібно 
отримати або тимчасовий доступ, або їх тим-
часово вилучити, потім провести їх слідчий 
огляд (за участю спеціаліста) і за необхіднос-
ті направити на відповідну експертизу.
Вкотре акцентуємо увагу, що спеціаліст 

допоможе слідчому швидше й якісніше про-
вести огляд вищенаведеної документації, 
оскільки йому відомі вимоги до такого роду 
документообігу, а отже, можливі порушення 
та їх прояви.
За результатами проведення слідчих 

оглядів і інших слідчих (розшукових) дій 
слідчий направляє документи на відповід-
ні експертизи задля вирішення питань із 
залученням спеціальним знань. Зокрема, 
задля з’ясування правильності проведення 
господарських операцій, перевірки відпо-
відності порядку ведення бухгалтерського 
обліку відповідним Державним стандартам 
призначається судово-бухгалтерська екс-
пертиза; щоб з’ясувати фінансовий стан під-
приємства, наявність заборгованостей, мож-
ливі шляхи їх погашення, чи цільовим є ви-
користання кредитних коштів тощо - фінан-
сово-кредитна експертиза. Нерідко під час 
розслідування злочинів у сфері службової 
діяльності слідчий стикається з необхідніс-
тю одночасного залучення фахівців і у сфері 
судової бухгалтерії, і у фінансовій галузі.-
У таких випадках рекомендується призна-
чати комплексну судово-економічну експер-
тизу.
З кожним роком усе більше вкорінюєть-

ся електронний документообіг, у тому чис-
лі й у сфері службової діяльності. У зв’язку 
з цим актуальним стало дослідження як 
електронних документів в цілому, так елек-
тронних підписів, електронних позначок 
часу зокрема, а також електронних повідо-
млень, веб-сайтів. Тому під час розслідуван-
ня злочинів у сфері службової діяльності 
виникає потреба в проведенні комплексної 
комп’ютерно-технічної та судово-бухгалтер-
ської експертизи.

Висновки
Отже, складний механізм вчинення зло-

чинів у сфері службової діяльності обумов-
лює необхідність використання спеціальних 

знань під час розслідування цієї категорії 
злочинів задля вирішення основних завдань 
кримінального провадження. Зокрема, ви-
користання спеціалістів дозволяє своєчасно 
виявити всі сліди злочину у сфері службової 
діяльності та ефективно їх дослідити.
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USE SPECIAL KNOWLEDGE IN THE 
FIELD OF THE INVESTIGATION OF CRIMES 

RELATED SERVICE ACTIVITY
According to article 19 of the Constitution 

of Ukraine public authorities and local self-
government, their offi cials must act only on the 
basis, within powers and in the way provided 
by the Constitution and laws of Ukraine. These 
constitutional provisions apply to all without 
exception offi cials, regardless of whether they 
are representatives of legislative, executive or 
judicial branches of government performing 
their offi cial functions in the state apparatus, 
the local authorities, or public associations en-
gaged in service activities in legal entities of 
public or private law [1]. A value does not have 
offi cial position of person also, department or 
branch belonging of enterprise, organization, 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розкривається зміст поняття 

спеціальних знань. Обґрунтовується необхід-
ність використання спеціальних знань під 
час розслідування злочинів у сфері службової 
діяльності. Висвітлюються основні форми 
використання спеціальних знань під час досу-
дового розслідування окреслених злочинів.
Ключові слова: спеціальні знання, злочини 

у сфері службової діяльності, досудове розсліду-
вання, слідчі (розшукові) дії.

establishments, sphere of their activity, legal 
form and pattern of ownership, on the basis 
of that they are created and function. The full 
extent of the requirement to act only within 
their powers and in the way provided by law, 
extends to those persons who although not re-
lated to service, but the sphere of professional 
activities connected with the provision of pub-
lic services since the provision of such services 
aimed at acquisition, changing or termination 
of rights and/or obligations of legal and natural 
persons and shall attract the consequences of a 
legal character.

Most crimes in the sphere of service activity 
are committed by offi cers using their position, 
infl uence, relationships and so on. Moreover, 
a large proportion of these crimes aimed at ac-
quisition of some material possessions. Accord-
ingly, a large amount of trace pattern will be 
refl ected in all sorts of documents, including 

accounting and fi nancial reporting. In addi-
tion, methods of committing outlined crimes 
are implemented through various business 
transactions. And, therefore, the investigator 
need expert help on economic issues. Because 
without such help the criminal proceedings will 
be ineffective.

In this regard the article reveals the mean-
ing of special knowledge. The necessity of us-
ing special economic knowledge in the inves-
tigation of crimes related to service activity is 
substantiated. The basic forms of using special-
ized knowledge in economics during the pre-
liminary investigation of outlined crimes are 
highlighted.

Crimes in the sphere of offi ce activity in the 
vast majority do offi cials using their position, 
infl uence, relationships, and others like that. 
Moreover, a large proportion of these crimes 
are aimed at mastering certain material condi-
tions. In accordance, a signifi cant array of trace 
pattern will be refl ected in various documen-
tation, including accounting and fi nancial re-
porting. In addition, the methods of commit-
ting these crimes was being realized through 
different economic operations. So, the investi-
gator need expert help on economic issues. Be-
cause without it the criminal proceedings will 
be ineffective, and in some cases may need to 
come to a standstill.

Key words: special knowledge, crimes related 
service activity, pre-trial investigation, investi-
gative (search) actions.



100Ïðàâî.ua ¹ 3, 2019

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

Â²ÊÒÈÌÎËÎÃ²×Í² ÇÀÕÎÄÈ ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß 
ÑÅÊÑÓÀËÜÍ²É ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯ ÄÈÒÈÍÈ 

У статті розглянуті віктимологічні пи-
тання запобігання сексуальній експлуатації 
дітей. Наголошено на факторі віктимності, 
що полягає у здатності потенційних жертв 
у конкретних життєвих обставинах стати 
об’єктом злочинного впливу, зазнали фізич-
них, матеріальних та моральних втрат. 
З’ясовано, що заходи віктимологічного за-
побігання сексуальній експлуатації щодо ді-
тей повинні включати можливості інфор-
маційного впливу на молодіжне середовище 
з пропагуванням здорового способу життя, 
проведення цільових профілактичних полі-
цейських заходів, що в комплексі спрямовані 
на запобігання віктимізації груп неповноліт-
ніх, а також включати індивідуальну роботу 
з дітьми, які постраждали від сексуального 
насильства. Виокремлено форми здійснення 
психопрофілактичної роботи, що мають ві-
ктимологічне значення.
Ключові слова: сексуальна експлуатація; 

віктимологія; жертва; дитина; запобігання.

 ÌÈÑÊÎÂÀ Ãàííà Ìèêîëà¿âíà - çäîáóâà÷ êàôåäðè êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ 
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ÓÄÊ 343.9:343.54

На розвиток українського суспільства 
початку XXI ст. впливає декілька груп чин-
ників, зокрема наслідки демонтажу соціаліс-
тичної моделі розвитку країни (зростання 
соціальної незахищеності, втрата ціннісних 
орієнтирів, різке зниження рівня життя, 
збільшення маргінальної маси за рахунок 
безробітних, бездомних та інших катего-
рій населення, які перебувають за межею 
бідності); складна соціально-політична си-
туація (військові дії у східних областях, по-
кращення технічної оснащеності злочинців, 
зростання рівня нетерпимості, девальвація 
морально-правових цінностей); вплив тен-
денцій глобалізованого світу (аномізація 
суспільства на рівні глибинних параметрів 
існування та відтворення соціуму; посилен-
ня міграційних процесів та позицій транс-
національної організованої злочинності), 
що в комплексі створюють підґрунтя для 
виникнення нових типів кримінальних за-
гроз для населення і, відповідно, сприяють 
його інтенсивній віктимізації [1].
Ужиті правоохоронними та іншими дер-

жавними органами заходи не дали можли-
вості нейтралізувати основні внутрішні та 
зовнішні загрози національній безпеці, що 
зумовлюють подальше ускладнення кри-
міногенної ситуації в державі в умовах гі-
бридної війни. Так, за останні десять років 
рівень злочинності зріс більше ніж у чотири 
рази, зокрема збільшилася питома вага най-
небезпечніших її проявів. Зокрема, у 2018 
році кількість громадян, які стали жертва-
ми кримінальних посягань, збільшилася на 

Прискорення процесів європейської ін-
теграції України потребує впровадження у 
правоохоронну практику не лише сучасних 
форм і методів протидії злочинності, а й ви-
знаних світовим співтовариством стандартів 
захисту прав і свобод людини. Реальні демо-
кратичні перетворення є невід’ємними від 
гуманізації соціальних відносин, адже лю-
дина, її життя і здоров’я, честь та гідність, 
недоторканність і безпека визнаються най-
вищою соціальною цінністю.
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9,0 % та становила 400,7 тис. (у 2017 році 
– 366,3 тис.). Серед потерпілих від злочи-
нів майже 156,8 тис. жінок, 29,2 тис. пенсі-
онерів, 5,8 тис. дітей, 1,8 тис. іноземців, 194 
працівники засобів масової інформації. По-
над 5,6 тис. осіб загинуло. Найбільш незахи-
щеними верствами населення залишаються 
жінки та діти (за 2013–2018 роки збільшила-
ся майже на чверть кількість протиправних 
діянь за ст.ст. 149, 152–156, 301–303 Кримі-
нального кодексу України), а також особи 
похилого віку, щодо яких у 2018 році вчи-
нено на 5,3 % більше кримінальних право-
порушень, ніж у попередні періоди [2; 3].
Зазначене свідчить про низький рівень 

ефективності превентивних заходів у сфері 
протидії злочинності. Пошук нових (альтер-
нативних) методів запобігання злочинам усе 
частіше орієнтує кримінологів на проблеми 
жертви суспільно небезпечних діянь, чинни-
ки, що визначають здатність окремих осіб та 
їх груп у певних ситуаціях ставати об’єктом 
посягань, учинених з різних мотивів.
Проблеми віктимізації [4, с. 27] тісно 

пов’язані з питаннями забезпечення без-
пеки, передусім її виду – віктимологічної 
безпеки [5, с. 38]. Головним засобом забез-
печення віктимологічної безпеки є віктимо-
логічне запобігання злочинам. Забезпечити 
безпеку громадян і суспільства від первин-
ної чи рецидивної віктимності дозволяють 
два види діяльності: девіктимізація та ві-
ктимологічне запобігання злочинам, з яких 
перший становить сутність і головну мету 
другого.
Метою девіктимізації як головного спо-

собу віктимологічного запобігання злочи-
нам [6, с. 115] є повноцінна ресоціалізація 
потерпілих від злочинів, зниження віктим-
ності потенційних жертв, запобігання реци-
дивній віктимізації і встановлення соціаль-
ної справедливості. 
Необхідним елементом системи віктимо-

логічного запобігання злочинам, девіктимі-
зації є забезпечення високого рівня вікти-
мологічної безпеки особи (кожної людини) 
через систему соціальної адаптації (соціалі-
зації).
Соціологія як загальногуманітарна на-

ука намагається лише окреслити коло ознак 
соціалізації, що визначається як процес фор-

мування соціальних якостей, властивостей, 
цінностей, знань і вмінь, за допомогою яких 
людина (індивід) стає дієздатним учасником 
соціальних зв’язків, інститутів і суспільства. 
У віктимологічному плані завдань соціаліза-
ції є девіктимізація, тобто формування анти-
віктимологічних якостей, властивостей, цін-
ностей, знань і вмінь. У суспільстві посилена 
соціалізація є гарантією зниження загально-
го рівня напруження, страху і віктимності, а 
отже, і зниження (гальмування) темпів зрос-
тання рівня злочинності.
Умовами успішної профілактичної робо-

ти вважають її комплексність, послідовність, 
диференційність, вчасність. Остання умова 
особливо важлива в роботі з активно форму-
ючою особою, наприклад підлітком.
У спеціальній літературі [7, с. 115] ви-

окремлено декілька форм здійснення психо-
профілактичної роботи, що мають віктимо-
логічне значення.
Перша форма – організація соціального 

середовища. Вплив може бути спрямований 
на суспільство загалом, через створення не-
гативної громадської думки щодо девіантної 
поведінки. Об’єктом роботи може бути сім’я, 
соціальна група, конкретна особа. Особли-
ве значення має політика засобів масової 
інформації. Спеціальні програми, виступи 
молодіжних кумирів, спеціально підібрані 
кінофільми – все це повинно мати якісно но-
вий рівень, ніж те, що нині спостерігаємо.
У межах даного підходу здійснюються 

спроби створення антивіктимогенних «зон», 
що не сумісні з віктимогенною поведін-
кою [8, с. 116]. 
Друга форма психопрофілактичної ро-

боти – інформування. Це найбільш відомий 
напрям профілактичної роботи у формі лек-
цій, бесід, розповсюдження спеціальної лі-
тератури чи відео- і телефільмів.
Перспективному розвитку даного підхо-

ду може сприяти відмова від інформації, яка 
залякує, а також диференціація інформації 
за статевими ознаками, віком, соціально-
економічними характеристиками.
Третя форма психопрофілактичної ро-

боти з девіктимізації – активне навчання со-
ціально важливим навичкам. Така модель 
насамперед реалізується у формі групових 
тренінгів.
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Четверта форма – організація діяльнос-
ті, альтернативної віктимній поведінці. Ця 
форма роботи пов’язана з уявленнями про 
чудовий ефект девіантної поведінки. Люди 
використовують віктимні форми поведінки 
доти, доки не отримають взамін щось кра-
ще. Альтернативними формами активності є 
пізнання (мандрування), випробування себе 
(походи в гори), спілкування, любов, твор-
чість, діяльність (у тому числі професійна, 
благодійна, релігійно-духовна тощо).
П’ята форма – організація здорового 

способу життя. Здоровий спосіб життя пе-
редбачає здорове харчування, регулярні 
фізичні навантаження, дотримання режиму 
праці і відпочинку.
Шоста форма – активізація особистих ре-

сурсів. Активні заняття спортом, творче са-
мовираження, участь у групах спілкування 
– усе це активізує особисті ресурси, які за-
безпечують безпеку особи, її здоров’я і стій-
кість до віктимізації.
Сьома форма – мінімізація негативних 

наслідків віктимної поведінки, що спрямо-
вані на профілактику рецидивів або їх нега-
тивних наслідків.
Діти, безумовно, є найбільш незахи-

щеною та вразливою частиною населення. 
Вони повністю залежать від дорослих. Діти, 
як і дорослі, стають жертвами фізичного, 
сексуального й психологічного насильства. 
Насильство над дітьми – це проблема, 

що викликає серйозну стурбованість між-
народного суспільства. Це широке поняття, 
яке включає різні види поведінки батьків та 
опікунів, інших родичів, учителів, виховате-
лів, будь-яких осіб, які старші або сильніші. 
Жорстоке поводження з дітьми і зневага їх 
інтересів можуть мати різні види і форми, 
але вони завжди спричиняють значну шко-
ду здоров’ю, розвитку і соціалізації дитини, 
нерідко – загрожують її життю або призво-
дять до смерті. 
Соціальна профілактика злочинності по-

винна ґрунтуватися на наукових досліджен-
нях чинників ризику сексуального насиль-
ства, одним з яких є агресивна поведінка в 
дитячому віці, сексуальне насильство віднос-
но дітей та емоційна нестриманість у сім’ї. 
Отже, першочерговим завданням соціаль-
ної профілактики постає проблема сімейної 

кримінології, втручання на ранньому етапі 
в сім’ї з ризиком жорстокого поводження з 
дітьми, які зловживають алкоголем, нарко-
тичними і психотропними засобами, з ме-
тою забезпечення психологічної і медичної 
підтримки та допомоги.
Проблема насильства над дітьми та його 

наслідків посідає важливе місце серед інших 
актуальних проблем міжнародної криміно-
логічної науки. Безперечно, вона далека 
від вирішення і вимагає нових дослідниць-
ких програм, оригінальних методологічних 
підходів і пильної уваги до специфіки пси-
хотерапевтичної та психокорекційної робо-
ти з дітьми, які пережили подібний досвід. 
Необхідність більш ґрунтовного досліджен-
ня цієї проблеми, зокрема сексуального на-
сильства над дітьми та його наслідків, зумо-
вила актуальність даної роботи.
Сексуальне насильство – використання 

дитини дорослою або іншою дитиною для 
задоволення сексуальних потреб, або з ко-
рисливою метою. Сексуальне насильство 
включає в себе статеве знущання, ораль-
ний і анальний секс, взаємну мастурбацію, 
інші тілесні контакти із статевими органа-
ми. До сексуального розбещення належать 
також залучення дитини до проституції, 
порнобізнесу, оголення перед дитиною 
статевих органів і сідниць, підглядання за 
нею, коли вона про це не здогадується: під 
час роздягання, справляння природних 
потреб. 
Численні дослідження щодо осіб, які 

вчинили протиправні сексуальні дії стосов-
но дітей, доводять, що винні самі в дитин-
стві піддавалися сексуальному насильству, 
тобто виявляється спадкоємність поведінки 
(зворотна реакція). Американські вчені, до-
слідивши 747 осіб, які вчинили сексуальні 
злочини, виявили, що 76 % з них у дитин-
стві самі піддавалися сексуальному насиль-
ству, отже, утворюється кримінальне коло, 
або цикл «victim–to–victimizer» [9]. 
У зв’язку з цим, І. С. Кон зазначає: «Де-

які сексуально травмовані діти, ставши до-
рослими, відрізняються від інших знижен-
ням самоповаги, гіпертрофованим відчут-
тям вини і сорому, відчуттям відчуження від 
інших, схильністю до алкоголізму і наркома-
нії» [10, с. 64–66].
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Доведено, що діти, які відчували на собі 
жорстокість та сексуальне насильство, під-
свідомо прагнуть відтворити свій життєвий 
досвід у дорослому житті, оскільки не зна-
ють іншої моделі поведінки. Віддаленими 
наслідками насильства є схильність до наслі-
дування: адитивна, девіантна, делінквентна 
та асоціальна поведінка. 
В Україні сексуальне насильство над ді-

тьми, дитяча проституція і порнографія тіс-
но пов’язані із соціально-економічними та 
культурними особливостями регіонів. Так, 
наявність курортів і портів на півдні нашої 
держави, де, до речі, раннє статеве життя 
вже давно стало традицією, тільки стиму-
лює поширення проблеми. На сході, через 
високий рівень безробіття і цілу низку со-
ціально-економічних труднощів, експерти 
також констатують «розквіт» розпусти. На 
півночі України – низькі соціально-еконо-
мічні показники, а також близькість столи-
ці тільки підвищує ризик утягування дітей 
у секс-індустрію. Тільки західним областям 
з їхньою низькою щільністю населення і 
високим рівнем релігійності вдається стри-
мувати поширення цього явища. Водночас 
йому сприяють низький рівень зайнятості 
населення в регіоні й трудовий міграційний 
процес.
У більшій частині досліджень розгляну-

то такі механізми, як ідентифікація з агре-
сором і вираження своєї образи на іншому; 
дитина, яка піддається насильству, незва-
жаючи на страх і біль, отримує при цьому 
сексуальне збудження, обставини якого за-
лишаються в її уяві, роблячи для неї прива-
бливим аналогічний сексуальний контраст з 
хлопчиками [11, с. 66]. 
Проте, на наш погляд, дії сексуальної 

психотравми як причини кримінальної по-
ведінки необхідно розглядати, зважаючи на 
сукупність заподіяної шкоди та ситуаційні 
особливості реалізації кримінальної пове-
дінки. Правові норми, насамперед у сфері 
кримінального законодавства, залишаються 
такими, що визначають демаркаційну лінію, 
тому від того, наскільки чітко будуть визна-
чені критерії і якими вони будуть за своїм 
змістом, залежатимуть соціальні, культурні 
і психологічні аспекти взаємозв’язку дитин-
ства і дорослого віку. 

До заходів профілактичного впливу сто-
совно неповнолітніх має належати й робота 
в неблагополучних сім’ях, де вони піддають-
ся знущанню, розтлінному впливу дорос-
лих. Утручання в долю підлітка може бути 
пов’язано з кардинальною зміною умов його 
життя. З метою активізації захисних можли-
востей неповнолітніх їх слід інформувати 
про служби психологічної допомоги жерт-
вам насильства, у тому числі й сімейного 
типу.
Оскільки багато злочинів щодо непо-

внолітніх пов’язані з їх участю в різних зло-
чинних формуваннях підлітків, впливом на 
них дорослих підбурювачів та організато-
рів злочинів, віктимологічний аспект про-
філактики полягає в заходах, спрямованих 
на розкладання злочинних груп, виведення 
підлітків з під впливу підбурювачів, заходи 
кримінально-правового впливу на підбурю-
вачів та їх ізоляції.
Заходами віктимологічної профілактики 

щодо об’єктивно не здатних до опору непо-
внолітніх потерпілих є і дії органів поліції, 
спрямовані на усунення ситуацій, у яких 
можливі дітовбивства і, зокрема, убивства 
новонароджених.
У зв’язку з тим, що часто вчинюються 

сексуальні злочини стосовно неповнолітніх, 
виникає необхідність здійснення системи 
заходів, спрямованих на недопущення саме 
цих злочинів. Специфічність виникнення 
багатьох з них також, як і особливості особи 
потерпілих від сексуальних злочинів, ство-
рюють певні труднощі в роботі з профілак-
тики цих небезпечних злочинів.
Вихідним моментом труднощів є склад-

ність отримання інформації про підготов-
лювані або вже вчинені щодо неповнолітніх 
зґвалтування, розпусні дії. Причина тому – 
природна скритність злочинців, які не праг-
нуть оприлюднювати свої задуми і вчинені 
злочини. Також причиною є мовчання по-
терпілих про те, що відбулося. При цьому 
потерпілі керуються різними мотивами, а 
в низці випадків не в змозі правильно оці-
нити те, що сталося з ними [12, с. 202–203].-
До того ж неповнолітні найчастіше не обі-
знані про небезпеку, яка їм загрожує навіть 
тоді, коли злочинець є добре їм знайомою 
особою. У зазначених випадках поліції мо-
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жуть допомогти також бесіди з працівника-
ми дошкільних та шкільних дитячих уста-
нов, лікарями-педіатрами, працівниками 
житлових контор (двірниками), тобто осо-
бами, які нерідко добре обізнані про нега-
разди в побуті окремих сімей, стан здоров’я 
дітей тощо. Перевірка отриманих відомос-
тей дає можливість виявити складні «гострі» 
ситуації, що можуть призвести до вчинен-
ня злочину, і вжити профілактичних захо-
дів [13, с. 198–199].
Так, джерелом необхідної інформації 

можуть стати медичні огляди неповнолітніх 
(передусім малолітніх дітей), на тілі яких 
можуть бути виявлені пошкодження чи інші 
сліди вчинення розпусних дій, зґвалтуван-
ня, залишені злочинцем. 
Учителі шкіл, як правило, добре зна-

ють дітей, поведінка яких свідчить про 
ненормальну для їх віку обізнаність в 
інтимних питаннях, або, навпаки, про 
скритність, затурканість, найменше роз-
глядають їх як об’єкти можливої уваги 
сексуального злочинця. Водночас насам-
перед необхідно враховувати цей вікти-
мологічний аспект можливих моральних 
відхилень та інформувати про таких під-
літків органи поліції. Реальність вико-
ристання цієї інформаційної можливості 
багато в чому залежить від того, як орга-
нізовано взаємодію працівників поліції з 
працівниками шкіл.
Важливе місце в запобіганні статевим 

злочинам щодо неповнолітніх посідають за-
ходи загального плану, спрямовані на ство-
рення умов, що виключають можливість 
вчинення статевих злочинів. До цих заходів 
належать «закриття» патрульною службою 
поліції, добровільними помічниками (дру-
жинниками) місць, у яких найбільш імовір-
не вчинення таких злочинів: парків, садів, 
громадських туалетів, дитячих майданчи-
ків, міських і заміських дитячих таборів, те-
риторій розташування дошкільних установ 
тощо.
Використання всього комплексу профі-

лактичних заходів з метою запобігання ста-
тевим злочинам відносно неповнолітніх має 
важливе значення. Ці заходи, або точніше, 
напрями профілактичної роботи слід поді-
ляти на дві умовні групи:

– з використанням зовнішніх можливос-
тей (забезпечення нагляду та захисту потен-
ційних потерпілих);

– з використанням внутрішніх можли-
востей (підвищення здатності потенційних 
потерпілих до захисту, протидії злочинцю, 
а також і формування позитивних установок 
особи).
Засоби масової інформації, публікую-

чи матеріали про злочини проти дітей, у 
гонитві за сенсацією нерідко надають такі 
відомості, які спричиняють додаткову пси-
хологічну травму жертвам (потерпілим). 
Така практика є неприпустимою. Водночас 
засобам масової інформації слід публікувати 
більше матеріалів, спрямованих на віктимо-
логічну профілактику злочинів проти дітей 
і підвищення правової культури населен-
ня [14, с. 5; 15, с. 150].
Водночас профілактику злочинів мож-

на забезпечити і шляхом активізації само-
го потенційного потерпілого, підвищення 
його захисних можливостей, зміцнення волі 
до самозахисту. Також існує необхідність 
інформування даної особи про небезпеку, 
яка їй загрожує. Якщо спостерігається нега-
тивна поведінка можливої жертви, зусилля 
спрямовуються на нейтралізацію цієї по-
ведінки, що підвищує захисні можливості і 
знижує віктимність такої особи.
Проведене дослідження дозволяє виді-

лити наступні заходи віктимологічної про-
філактики сексуальної експлуатації, які про-
водяться органами Національної поліції 
України у взаємодії з іншими уповноваже-
ними суб’єктами, а також міжнародними та 
неурядовими організаціями, представника-
ми громадськості:

1. Аналітично-підготовчі заходи віктимо-
логічної профілактики сексуальної експлуа-
тації:
збір і аналіз інформації про причини та 

умови, що сприяють протиправній діяль-
ності, пов’язаній з сексуальною експлуатаці-
єю. Для цього узагальнюється інформація, 
отримана при розслідуванні відповідних 
злочинів, а також одержана від потерпілих. 
Правоохоронцям доцільно залучати науков-
ців, які проводять дослідження у цій сфері, 
та журналістів, які вивчають проблематику 
і здійснюють відповідні професійні розслі-
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дування, а також аналізувати інформацію, 
якою володіють інші державні органи та не-
урядові організації;
планування проведення заходів вікти-

мологічної профілактики сексуальної екс-
плуатації із залученням наявних сил і засо-
бів, розробка відповідних допоміжних мате-
ріалів та наповнення їх змістовної частини;
відбір кандидатів для проведення захо-

дів віктимологічної профілактики сексуаль-
ної експлуатації, а також їх професійна під-
готовка, насамперед із залученням можли-
востей неурядових організацій;
розробка та проведення тренінгів для 

фахівців, семінарів, круглих столів та конфе-
ренцій.

2. Інформаційно-просвітницькі заходи, 
у тому числі з використанням можливостей 
засобів масової інформації, які проводять 
як особисто працівники різних правоохо-
ронних органів, так і представники інших 
органів державної влади та місцевого само-
врядування, міжнародних та неурядових 
організацій:
організація та проведення інформацій-

них кампаній щодо підвищення рівня обі-
знаності населення про проблему сексуаль-
ної експлуатації та надання порад як уник-
нути потрапляння до рук зловмисників;
створення та розповсюдження соціаль-

ної реклами у сфері запобігання сексуальній 
експлуатації;
підготовка та розповсюдження за допо-

могою інформаційних ресурсів (Інтернет, 
ЗМІ) відомостей про проблему сексуальної 
експлуатації, особливо жінками та дітьми як 
найбільш уразливої категорії населення, а 
також систематичне оновлення інформації;
підготовка і розсилка, у тому числі за 

допомогою електронної пошти, новин та 
інформаційних бюлетенів щодо проблеми 
сексуальної експлуатації;
розробка, видання та розповсюдження 

спеціалізованої літератури та навчально-ме-
тодичних і наукових матеріалів щодо про-
блеми запобігання сексуальній експлуатації.

3. Превентивна робота в групах з поси-
леним рівнем віктимності щодо недопущен-
ня сексуальної експлуатації:
проведення зустрічей з молоддю, насам-

перед у навчальних закладах, та доведення 

інформації про небезпеку стати жертвою 
сексуальної експлуатації з переконанням до-
тримуватись порад щодо того, як уникнути 
подібних ситуацій;
надання консультативної допомоги осо-

бам, які вже постраждали від сексуального 
або фізичного насильства, щодо того, як 
убезпечити себе від подібної протиправної 
діяльності в майбутньому.

4. Організація та підтримка робо-
ти «гарячих ліній», за допомогою яких 
консультуються особи, які можуть стати 
жертвами сексуальної експлуатації та які 
вже постраждали від неї, надання їм по-
рад та практичної допомоги в тому, щоб 
уникнути подібних випадків у майбутньо-
му. Така робота передбачає обмін відпо-
відною інформацією між неурядовими 
організаціями та органами Національної 
поліції України. Міжнародний жіночий 
правозахисний центр «Ла Страда-Укра-
їна» забезпечує функціонування Націо-
нальної гарячої лінії з протидії торгівлі 
людьми, Національної гарячої лінії з про-
тидії домашньому насильству та захисту 
прав дитини, Електронної гарячої лінії з 
протидії дитячій порнографії в Інтернеті, 
підтримку в роботі яких надають праців-
ники поліції. Консультації надаються з та-
ких питань:
запобігання торгівлі людьми та різним 

формам насильства, у тому числі сексуаль-
ного;
захист прав дітей та потерпілих від на-

сильства людей, у тому числі сексуального;
правильне оформлення документів для 

виїзду за кордон для працевлаштування, на-
вчання, одруження тощо з метою поперед-
ження випадків сексуальної експлуатації, а 
також консультації за допомогою електро-
нної пошти. Людина, яка збирається виїха-
ти до іншої країни на заробітки чи з іншими 
цілями, отримує кваліфіковану допомогу 
юристів, як належним чином це зробити та 
убезпечити себе;
надання психологічної допомоги потер-

пілим від торгівлі людьми та насильства, у 
тому числі сексуального.

5. Удосконалення основ державної полі-
тики у сфері віктимологічної профілактики 
сексуальної експлуатації, участь у розробці 
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відповідних проектів міжнародних догово-
рів, законів та підзаконних документів.

6. Вироблення тактики та стратегії здій-
снення віктимологічної профілактики сек-
суальної експлуатації на регіональному, 
загальнонаціональному та міжнародному 
рівні. Така робота проводиться у співробіт-
ництві з закордонними колегами та міжна-
родними організаціями.
Заходи віктимологічної профілактики 

сексуальної експлуатації щодо дітей повинні 
проводитись комплексно та систематично. 
Саме від цього залежить їх ефективність. 
Якщо все ж таки дитина стала жертвою сек-
суальної експлуатації, то потрібно докласти 
максимум зусиль для того, щоб припинити 
протиправну діяльність, захистити її права 
та надати необхідну медичну, психологічну, 
матеріальну та іншу допомогу, що, у свою 
чергу, можна розглядати як складову вікти-
мологічної профілактики сексуальної екс-
плуатації щодо дітей, бо такі заходи впли-
вають на зниження вірогідності повторного 
потерпання цих осіб від сексуальної експлу-
атації в майбутньому.
Юридичні особливості надання допомо-

ги та захисту прав жертв сексуальної експлу-
атації, яка виступає у більшості випадків ме-
тою торгівлі людьми, відображені в п’ятому 
розділі Закону України «Про протидію тор-
гівлі людьми» [16]. Для ефективної допомо-
ги таким особам та їх захисту створюється 
Національний механізм взаємодії суб’єктів, 
які здійснюють заходи у сфері протидії тор-
гівлі людьми. Його реалізація включає вста-
новлення потреб постраждалої особи та по-
шук органів чи закладів, що можуть їх задо-
вольнити. Ці суб’єкти з метою ефективного 
надання допомоги та захисту постраждалих 
осіб враховують їх вік, стан здоров’я, стать 
і спеціальні потреби. Вони взаємодіють між 
собою та співпрацюють з громадськими 
об’єднаннями, регіональними та міжнарод-
ними організаціями.
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Віктимологічні заходи запобігання 
сексуальній експлуатації дитини 
У статті розглянуті віктимологічні пи-

тання запобігання сексуальній експлуата-
ції дітей. Наголошено на факторі віктим-
ності, що полягає у здатності потенційних 
жертв у конкретних життєвих обставинах 
стати об’єктом злочинного впливу, зазна-
ли фізичних, матеріальних та моральних 
втрат. З’ясовано, що заходи віктимологіч-
ного запобігання сексуальній експлуатації 
щодо дітей повинні включати можливос-
ті інформаційного впливу на молодіжне 
середовище з пропагуванням здорового 
способу життя, проведення цільових про-
філактичних поліцейських заходів, що в 
комплексі спрямовані на запобігання ві-
ктимізації груп неповнолітніх, а також 
включати індивідуальну роботу з дітьми, 
які постраждали від сексуального насиль-
ства. Виокремлено форми здійснення пси-
хопрофілактичної роботи, що мають вікти-
мологічне значення.
Заходи віктимологічної профілактики 

сексуальної експлуатації щодо дітей пови-
нні проводитись комплексно та система-
тично. Саме від цього залежить їх ефек-
тивність. Якщо все ж таки дитина стала 
жертвою сексуальної експлуатації, то по-

трібно докласти максимум зусиль для того, 
щоб припинити протиправну діяльність, 
захистити її права та надати необхідну ме-
дичну, психологічну, матеріальну та іншу 
допомогу, що, у свою чергу, можна роз-
глядати як складову віктимологічної про-
філактики сексуальної експлуатації щодо 
дітей, бо такі заходи впливають на зни-
ження вірогідності повторного потерпан-
ня цих осіб від сексуальної експлуатації в 
майбутньому.
Проведене дослідження дозволило ви-

ділити заходи віктимологічної профілак-
тики сексуальної експлуатації, які про-
водяться органами Національної поліції 
України у взаємодії з іншими уповноваже-
ними суб’єктами, а також міжнародними 
та неурядовими організаціями, представ-
никами громадськості: аналітично-підго-
товчі заходи віктимологічної профілакти-
ки сексуальної експлуатації; інформацій-
но-просвітницькі заходи, у тому числі з ви-
користанням можливостей засобів масової 
інформації, які проводять як особисто пра-
цівники різних правоохоронних органів, 
так і представники інших органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування, 
міжнародних та неурядових організацій; 
превентивна робота в групах з посиленим 
рівнем віктимності щодо недопущення 
сексуальної експлуатації; організація та 
підтримка роботи «гарячих ліній», за до-
помогою яких консультуються особи, які 
можуть стати жертвами сексуальної екс-
плуатації та які вже постраждали від неї, 
надання їм порад та практичної допомоги 
в тому, щоб уникнути подібних випадків 
в майбутньому; удосконалення основ дер-
жавної політики у сфері віктимологічної 
профілактики сексуальної експлуатації, 
участь у розробці відповідних проектів 
міжнародних договорів, законів та підза-
конних документів; вироблення тактики 
та стратегії здійснення віктимологічної 
профілактики сексуальної експлуатації на 
регіональному, загальнонаціональному та 
міжнародному рівні. Така робота прово-
диться у співробітництві з закордонними 
колегами та міжнародними організаціями.
Ключові слова: сексуальна експлуатація; 

віктимологія; жертва; дитина; запобігання. 
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Victimological measures to prevent sexual 
exploitation of a child

The article deals with the victimological is-
sues of preventing the sexual exploitation of 
children. Emphasis is placed on the factor of 
victimization, which is the ability of potential 
victims in specifi c life circumstances to become 
the object of criminal infl uence, suffered physi-
cal, material and moral loss. It has been found 
that measures of victimization of sexual exploi-
tation of children should include opportuni-
ties for informational infl uence on the youth 
environment with promotion of a healthy life-
style, carrying out targeted preventive police 
measures in the complex aimed at preventing 
the victimization of juvenile groups, as well as 
including individual work. victims of sexual 
abuse. Forms of realization of psychoprophy-
lactic work having the victimological value are 
distinguished.

Accelerating the processes of European in-
tegration of Ukraine requires the introduction 
into law enforcement practice not only of mod-
ern forms and methods of combating crime, but 
also of standards recognized by the world com-
munity for the protection of human rights and 
freedoms. Real democratic transformations are 
integral to the humanization of social relations, 
for a person, his life and health, honor and dig-
nity, integrity and security are recognized as 
the highest social value.

Victimological measures for the prevention 
of sexual exploitation of children should be 
comprehensive and systematic. This is where 
their effectiveness depends. If, however, the 
child is a victim of sexual exploitation, every 
effort should be made to end the unlawful ac-
tivity, to protect her rights and to provide the 

necessary medical, psychological, material and 
other assistance, which in turn can be consid-
ered as a component of victim prevention. sex-
ual exploitation of children, as such measures 
reduce the likelihood of repeated sexual abuse 
of such persons in the future.

The conducted research made it possible 
to identify measures of victimology preven-
tion of sexual exploitation conducted by bodies 
of the National Police of Ukraine in coopera-
tion with other authorized entities, as well as 
international and non-governmental organi-
zations, representatives of the public: analyti-
cal and preparatory measures of victimological 
prevention; information and education activi-
ties, including the use of media opportunities, 
which are carried out personally by employees 
of various law enforcement agencies, as well 
as representatives of other state and local au-
thorities, international and non-governmental 
organizations; preventive work in groups with 
increased levels of victimization regarding the 
prevention of sexual exploitation; organiza-
tion and support of hotlines to advise persons 
who may be victims of sexual exploitation and 
victims of sexual exploitation, to provide them 
with advice and practical assistance in avoiding 
such cases in the future; improvement of the 
basics of state policy in the sphere of victimiza-
tion of sexual exploitation, participation in the 
development of relevant drafts of international 
treaties, laws and regulations; development of 
tactics and strategies for victimization of sexual 
exploitation at the regional, national and in-
ternational levels. Such work is carried out in 
cooperation with foreign colleagues and inter-
national organizations.

Keywords: sexual exploitation; victimol-
ogy; victim; child; prevention.
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В статье рассмотрены актуальные 
вопросы реализации иммунитета священ-
нослужителей в уголовном производстве. 
Рассмотрены ключевые, по мнению автора, 
правовые аспекты этого вида свидетельских 
иммунитета. Внимание сосредоточено на 
содержательной составляющей иммунитета 
священнослужителей в уголовном производ-
стве, рассмотрены актуальные вопросы фор-
мирования его сущности в рамках уголовного 
процесса. Проанализированы современные 
нормативные критерии регламентации им-
мунитета священнослужителей в уголовном 
производстве, предложена авторская точка 
зрения относительно дальнейших изменений 
в действующее уголовное процессуальное зако-
нодательство.
Ключевые слова: свидетельский имму-

нитет, иммунитет священнослужителей, 
таинства исповеди, религиозные конфес-
сии; вторжение в сферу межличностных, 
религиозных отношений.
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здійснення кримінального провадження за 
вчиненими злочинами. 

Метою статті є висловлення та обґрун-
тування особистої точки зори щодо питан-
ня імунітету священнослужителів у кримі-
нальному провадженні.

Виклад основного матеріалу
Розглядаючи питання визначення сут-

ності окремих різновидів свідоцького іму-
нітету, ми хотіли б окрему увагу приділити 
імунітету священнослужителів про відомос-
ті, одержані ними на сповіді віруючих (п. 5 
ч. 2 ст. 65 КПК). Слід зазначити, що питан-
ня імунітету священнослужителів є вельми 
дискусійним у теорії кримінального про-
цесу. Одним з питань є відносність або аб-
солютність цього різновиду кримінального 
процесуального імунітету. Так, Л. Д. Уда-
лова з приводу цього питання зазначає, що 
виходячи зі змісту ч. 3 ст. 65 КПК України,-
у якій є посилання на п. 5 ч. 2 цієї статті, слі-
дує, що священнослужителя можна звіль-
нити від обов’язку зберігати таємницю спо-
віді особою, яка довірила йому ці відомості.-
З таким правовим регулюванням, як ви-
значає Л. Д. Удалова, не можна погоди-
тися, тому що таємниця сповіді є абсолют-
ною. Вона наголошує, що з ч. 3 ст. 65 КПК 
України необхідно виключити посилання 
на п. 5 ч. 2 цієї статті. Слід зазначити, що у 
п. 1 ч. 1 ст. 69 КПК 1960 р. також було вста-
новлено, що священнослужителя можна 
звільнити від обов’язку зберігати професій-

Вступ
Визначення імунітету священнослу-

жителів є одним з найбільш дискусійних 
питань у дослідженні інституту імуніте-
ту у кримінальному процесі. Складність 
цього питання полягає саме у вразливос-
ті міжособистісних, релігійних відносин у 
суспільстві. За цих умов перед державою 
стоїть завдання коректного врегулювання 
цієї сфери особистісних відносин та ство-
рення умов для якомога меншого негатив-
ного впливу на них з боку держави під час 
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ну таємницю особою, яка довірила йому ці 
відомості [1, с. 287]. Аналогічної точки зору 
дотримується В. В. Король, який зазначав, 
що вказівка на можливість звільнення свя-
щеннослужителів від обов’язку зберігати 
професійну таємницю особою, що довіри-
ла їм ці відомості, «грубо порушує основи 
християнської релігії і є прямим втручан-
ням держави у справи церкви» [2, с. 124].-
А. Ф. Коні, досліджуючи питання імуніте-
ту священнослужителів, наголошував, що 
можливість розкриття злочину та вста-
новлення провини приносяться в жертву 
необхідності високого та просвітницького 
значення сповіді. Закон тисячу разів пра-
вий, не допускаючи спотворення таїнства 
каяття зверненням його у тимчасове та ви-
падкове знаряддя дослідження злочину [3, 
с. 53].
Розглядаючи вказане питання, на нашу 

думку, надання імунітету священнослужи-
теля абсолютного змісту було б не зовсім 
виправданим рішенням з боку законодав-
ця. Абсолютизація цього різновиду імуніте-
ту створюватиме ситуацію, за якою відноси-
ни між священнослужителем та віруючим 
визначатимуться державою вище за право-
відносини, що виникають у межах кримі-
нального провадження, створюючи «касту 
недоторканних». На нашу думку, розгляд 
питання щодо абсолютизації імунітету свя-
щеннослужителя в кримінальному прова-
дженні має відбуватися з урахуванням умов 
чинного Конституційного положення у ви-
гляді можливого обмеження законом права 
людини на свободу світогляду і віроспові-
дання в інтересах охорони громадського 
порядку, здоров’я і моральності населення 
або захисту прав і свобод інших людей (ст. 
35 Конституції).
Враховуючи це положення, автори 

основного закону держави передбачають 
умови обмеження права на свободу світо-
гляду і віросповідання через те, що лю-
дина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю, а 
утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави-
(ст. 3 Конституції). Керуючись цими поло-
женнями, розробниками кримінального 

процесуального кодексу дотримано ключо-
вих положень Конституції та передбачені 
умови обмеження права на свободу світо-
гляду і віросповідання (ч. 3 ст. 65 КПК).
Як вбачається, більш слушним є наступ-

ний підхід до визначення сутності імунітету 
священнослужителя. Так, Ю.К. Орлов за-
значає, що аналіз імунітету священнослу-
жителя дозволяє дійти висновку, що він за 
своїм змістом є відносним. Тобто священ-
нослужитель може як відмовитись від на-
дання свідчень, так і надати їх [4, с. 101].-
Досліджуючи вказане питання Т.М. Мос-
колькова наголошувала, що при всієї повазі 
до ритуалу сповіді, не можна забувати, що 
релігія відокремлена від держави. Таємни-
цю сповіді гарантує не держава, а церква 
або інша релігійна організація. Держа-
ва лише надає їм таку можливість. Ніякої 
відповідальності за порушення таємниці 
сповіді будь-якою особою держава не несе 
та будь-яких санкцій не застосовує. Все 
це справа релігійних організацій. Вона ж 
встановлює всі правила сповіді. Можливо, 
у якійсь з релігійних організацій допусти-
ме вилучення із загальних правил, можли-
во, якийсь окремий священнослужитель 
вирішить за необхідне порушити зазначе-
ні правила, переслідуючи мету рятування 
життя інших людей. І не справа держави 
щось вказувати релігійним організації, це 
виключно її компетенція. Держава лиш по-
винна створити релігійним об’єднанням усі 
умови для виконання всіх їх таїнств та об-
рядів, а як вони цією можливістю скориста-
ються, який встановлять порядок – це вже 
їх справа [5, с. 50].
Наведені точки зору щодо відносності 

імунітету священнослужителя, як на наш 
погляд, є більш слушними щодо визначен-
ня сутності цього різновиду імунітету учас-
ників кримінального провадження. При 
цьому наведені позиції, на нашу думку, ма-
ють декілька суперечливих моментів. Так, 
твердження Ю.К. Орлова щодо дискрецій-
ності надання свідчень священнослужите-
лем під час кримінального провадження 
суперечать положенню чинного кримі-
нального процесуального законодавства 
України. Відповідно до ч. 3 ст. 65 КПК, осо-
би, яким довірено професійну таємницю, 
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можуть бути звільнені від обов’язку її збе-
рігати особою, що довірила їм ці відомості, 
у визначеному нею обсязі. Таке звільнення 
здійснюється у письмовій формі за підпи-
сом особи, що довірила зазначені відомості. 
Зазначене положення свідчить про те, що 
довірена особа позбавляється тягаря збе-
рігати професійну таємницю, однак це не 
означатиме, що після цього факт надання 
процесуально важливої доказової інформа-
ції слідчому, прокуророві чи суду залежати-
ме від волі такої особи. На наше переконан-
ня за умов звільнення особи від обов’язку 
зберігати таємницю, вона не втрачає про-
цесуального статусу свідка у кримінальному 
провадженні, а тому на неї розповсюджу-
ються кримінальні процесуальні обов’язки 
на рівні з іншими свідками. За цих умов 
позбавлений від обов’язку зберігати таєм-
ницю свідок кримінального провадження 
зобов’язаний надати таку інформацію осо-
бі, яка провадить кримінальне проваджен-
ня. При цьому надана інформація має бути 
достовірною. В іншому випадку такий сві-
док нестиме кримінальну відповідальність 
згідно зі ст.ст. 384, 385 КК України.
Частково погоджуючись з поглядами 

Т.М. Москалькової щодо визначення пра-
вил здійснення релігійних ритуалів ви-
ключно релігійними організаціями, все ж 
важко погодитись із твердженням про те, 
що таємницю сповіді гарантує не держава, 
а церква або інша релігійна організація. 
Слід наголосити, що під час здійснення 
кримінального провадження саме держа-
ва забезпечує реалізацію права зберігати 
професійну таємницю свідком. Виключно 
державою встановлений і нормативний 
порядок позбавлення цього права. Поза 
межами кримінальної процесуальної дій-
сності державу, в особі її представників з 
боку осіб, що провадять кримінальне про-
вадження, фактично не турбує факт наяв-
ності таємниці сповіді та порядок її збе-
рігання окремою особою. За таких умов, 
дійсно, самі релігійні організації роблять 
це самостійно. Проте за фактом вчинення 
кримінального правопорушення таємниця 
сповіді стає частиною, елементом кримі-
нальної процесуальної дійсності, а отже й 
її охорона та розголошення мають визна-

чатись виключно положенням вітчизняних 
нормативних актів. Держава повинна мати 
у своєму арсеналі важелі впливу на діяль-
ність релігійних організацій переслідуючи 
за мету досягнення завдання кримінально-
го провадження визначеного у ст. 2 КПК. 
У цьому аспекті важко погодитись з-

К.А. Дворжицьким, який відстоював по-
зицію за якою священнослужитель може 
бути викликаний для допиту стосовно 
змісту сповіді, але зобов’язаний надавати 
свідчення лише в тому випадку, якщо це 
необхідно для виправдання невинно за-
підозреного в злочині [6, с. 4]. По-перше, 
як ми вже зазначали, священнослужитель, 
який позбавлений обов’язку зберігати та-
ємницю сповіді, втрачає можливість корис-
туватись імунітетом від надання свідчень 
щодо її змісту, а тому повинен надавати на-
лежні показання особі, що провадить кри-
мінальне провадження. По-друге, досить 
суперечливим є погляд автора на обстави-
ну, яка має спонукати священнослужителя 
до надання свідчень під час кримінального 
провадження. Мова йде про уявний статус 
«невинно запідозреного в злочині». За цих 
умов є незрозумілим яким чином та за яки-
ми критеріями священнослужитель визна-
чатиме, що певна особа є саме «невинно за-
підозреною у вчинені злочину»? Автор, на 
жаль, не розтлумачує свою позицію. Зі сво-
го боку вважаємо за потрібне наголосити, 
що під час кримінального провадження не 
можна прив’язувати до поглядів третіх осіб 
(священнослужителів зокрема) факт визна-
чення конкретної особи у вчинені злочину 
та набуття нею статусу підозрюваної особи. 
Визначати, яка саме особа вчинила зло-
чин, та притягувати її до кримінальної від-
повідальності є виключною компетенцією 
уповноважених державою осіб. На даний 
час священнослужителі на належать до їх 
переліку, а відповідно за умов позбавлен-
ня їх обов’язку зберігати таємницю спові-
ді повинні надавати будь-яку інформацію, 
яка цікавить правоохоронні органи та суд, 
враховуючи як інформацію, яка викриває 
окрему особу у вчинені злочину, так і ви-
правдовує її.
Продовжуючи розгляд питання визна-

чення сутності імунітету священнослужите-
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ля, доцільно навести позицію А. Петухов-
ського, який наголошував наступне. Так, 
на думку автора, імунітет має розповсю-
джуватись не на всіх священнослужителів, 
а лише на тих, які перебувають у релігій-
них організаціях, які зареєстровані дер-
жавою. Автор зазначає, що, по-перше, за 
таких умов окреслене правило цілком від-
повідає вимогам законодавства. По-друге, 
держава може гарантувати права лише 
тих організацій (у тому числі релігійних), 
правомірність існування яких вона визнає. 
Лише на священнослужителів таких орга-
нізацій має розповсюджуватись заборона 
їх допиту щодо таємниці сповіді. По-третє, 
священнослужитель повинен мати відпо-
відний духовний сан та посідати відповідну 
посаду [7, с. 49]. На наш погляд, у цілому 
слід погодитись з автором, який згрупував 
ключові критерії визначення імунітету свя-
щеннослужителя в кримінальному процесі.
Спираючись на вказані критерії, серед 

науковців існує точка зору, за якої свідоць-
ким імунітетом слід наділяти лише священ-
ників християнських релігійних об’єднань, 
оскільки сповідь як релігійний ритуал ви-
знається не всіма, але в основному христи-
янськими віросповіданнями [7, с. 49]. Таке 
твердження, як на наш погляд, викликає 
певні запитання. Так, стосовно розповсю-
дження таємниці сповіді на християнські 
релігійні об’єднання передбачає, що таєм-
ницею сповіді користуватимуться священ-
нослужителі всіх течій християнства, а саме 
католицизму, православ’я та протестантиз-
му. Ці перераховані релігійні течії дійсно 
передбачають можливість використання 
такого обряду як сповідь. Цей релігійний 
захід реалізується у вказаних релігійних те-
чіях за ідентичним сценарієм, невід’ємною 
частиною якого є наявність фактору таєм-
ниці, тобто посвячення у зміст сповіді обме-
женого кола осіб. За загальним правилом 
це коло обмежується двома особами: тим, 
хто сповідується, та представником церкви, 
якому сповідується відповідна особа. Про-
те з цього правила є суттєве виключення 
на якому слід зосередити увагу. Так, у про-
тестантизмі практикується як приватна, 
так і публічна сповідь. Приватна сповідь 
- сповідання гріхів наодинці з пастором 

або проповідником. Публічне визнання 
гріхів відбувається під час богослужіння і 
в більшості протестантських громад є його 
невід’ємною частиною. До Святого причас-
тя допускаються тільки ті віруючі, які спо-
відували свої гріхи (тому на богослужінні 
зі Святим Причастям публічна сповідь є 
неодмінно присутньою), при цьому необ-
хідність сповіді і покаяння не залежить від 
тяжкості вчиненого гріха, оскільки в про-
тестантській теології робиться акцент, що 
будь-який гріх є тяжким гріхом [8]. Отже, 
під час публічної сповіді в таємницю посвя-
чується певне коло осіб.
Слід наголосити, що чинний КПК не 

роз’яснює, за яких умов отримана сповідь 
наділяє священнослужителя імунітетом від 
надання свідчень щодо її таємниці. У за-
коні не зосереджено увагу та тому, чи має 
сповідь бути приватною або публічною. На 
наше переконання, потребує вирішення з 
боку законодавця, з метою уникнення не-
порозумінь між представниками держави 
в особі державних органів, що здійснюють 
кримінальне провадження та віруючими 
особами. Тим більш враховуючи масовість 
розповсюдження цієї релігійної течії, по-
дібні непорозуміння можуть набувати сут-
тєвого суспільного розголосу. Необхідно 
додати, що на даний час протестантизм в 
Україні — друга за кількістю віруючих гру-
па християн після православних; переви-
щує за чисельністю католиків. За різними 
дослідженнями в Україні протестанти скла-
дають від 1,3% до 2,4% населення. Підра-
хунок кількості протестантів важкий тим, 
що не всі протестантські церкви та групи 
офіційно зареєстровані та ведуть доклад-
ну статистику членів. Водночас, станом на 
2013 в Україні налічувалось 10 613 протес-
тантських церков, що становило 28,7% від 
усіх релігійних об’єднань України. На да-
ний час це суттєво не змінилося [9].
Додатково до питання, яке розгляда-

ється, слід додати, що позиція щодо наді-
лення свідоцьким імунітетом лише священ-
ників християнських релігійних об’єднань 
певною мірою наділена дискримінаційним 
змістом. За такого розуміння окресленої 
проблематики, священнослужителі, напри-
клад, ісламської та інших релігійних течій 
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залишаються осторонь питання, що роз-
глядається. У цьому аспекті й автори чин-
ного КПК, регламентуючи зміст імунітету 
священнослужителів від надання свідчень 
щодо таємниці сповіді, також робили на-
голос саме на особливості здійснення ре-
лігійних обрядів у християнській релігії. 
Так, поняття «сповідь» є притаманною саме 
християнській релігії. Наприклад, в ісламі 
сповідь може називатися «тауба». Схожим 
(але не ідентичним) поняттям в ісламі може 
при певних обставинах вважатися прохан-
ня про прощення (пошук прощення Бога 
- Аллаха), яка називається «істігфар». Деякі 
трактують істігфар як проголошення слів 
прохання про прощення. Сповідь у гріхах 
здійснюється перед Богом, а не перед лю-
диною, крім принесення (прохання) виба-
чення жертві гріха [10]. Отже, регламенту-
ючи імунітет священнослужителів від роз-
голошення таємниці сповіді, законодавець 
здебільшого опікується правами осіб, які 
належать до християнської релігійної течії, 
що робить такий підхід не достатньо зваже-
ним та таким, який потребує відповідного 
корегування з урахуванням особливостей 
інших релігійних напрямів та течій.

Висновки
Враховуючи вищевикладене, слід наго-

лосити, що питання щодо визначення зміс-
ту імунітету священнослужителів у кримі-
нальному провадженні є вельми дискусій-
ним у сучасній кримінальній процесуаль-
ній дійсності нашої держави. Це пов’язано 
зі складністю та багатокомпонентністю цьо-
го різновиду свідоцького імунітету в кри-
мінальному процесі. Також врегулювання 
імунітету такої категорії свідків у кримі-
нальному провадженні, як священнослу-
жителі, потребує від законодавця обереж-
ного підходу щодо нормативного його ви-
значення, адже будь-які «необережні» дії в 
цьому напрямі з великою долею імовірнос-
ті викликатимуть резонанс у суспільстві та 
набуватимуть широкого розголосу. Попри 
це, на наше переконання, зводити імунітет 
священнослужителів до категорії його аб-
солютизації було б неправильним кроком, 
адже в цьому аспекті в межах реалізації 
саме свідоцького імунітету в криміналь-

ному провадженні, привілейованість свя-
щеннослужителів не відповідала б загаль-
ній, нормативній парадигмі визначення 
імунітету свідка в кримінальному процесі. 
Отже, нормативні правила реалізації імуні-
тету свідка у кримінальному провадженні 
в рівній мірі мають стосуватися й імунітету 
священнослужителів у кримінальному про-
вадженні. Додатково слід наголосити на 
необхідності нормативного врегулювання 
визначення «сповідь віруючих» з урахуван-
ням існування та функціонування в Україні 
інших, крім християнських, релігійних те-
чій. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто актуальні питан-

ня реалізації імунітету священнослужителів 
у кримінальному провадженні. Розглянуто 
ключові, на думку автора, правові аспекти 
цього різновиду свідоцького імунітету. Зосеред-
жено увагу на змістовній складовій імунітету 
священнослужителів у кримінальному прова-
дженні, наголошено на актуальних питаннях 
формування його змісту в межах криміналь-
ного процесу. Проаналізовано сучасні нор-
мативні критерії регламентації імунітету 
священнослужителів в кримінальному прова-
дженні запропонована авторська точка зору 
щодо подальших змін до чинного кримінально-
го процесуального законодавства. 
Ключові слова: свідоцький імунітет, іму-

нітет священнослужителів, таїнства сповіді, 
релігійні конфесії; вторгнення у сферу міжосо-
бистісних, релігійних відносин.

The article deals with topical issues of the 
implementation of the immunity of clergy in 
criminal proceedings. The author considers 
the key legal aspects of this kind of witness im-
munity. Attention is focused on the substan-
tive component of the immunity of the clergy 
in criminal proceedings, and the urgent is-
sues of forming its content within the criminal 
process are emphasized. The modern norma-
tive criteria for the regulation of the immu-
nity of clergy in criminal proceedings have 
been analyzed, the author’s point of view on 

further changes to the existing criminal pro-
cedural legislation has been proposed. The 
author considers the expediency of defi ning 
the clergyman’s immunity precisely within the 
limits of his relativity, since bringing him to 
the rank of absolute will necessarily give rise 
to privileges in criminal procedural relations, 
which in their content will differ substantially 
from those already existing. Such inequal-
ity in the amount of legal personality of im-
munity witnesses in criminal proceedings will 
create a signifi cant legal imbalance within the 
regulation of the functioning of the immunity 
institute in criminal proceedings. Therefore, 
it is proposed to consider the exercise of the 
clergyman’s immunity in criminal proceedings 
within the limits of his relativity. This aspect 
will allow this kind of witness immunity to be 
perceived as equal to the other parts of the in-
stitute of immunity in criminal proceedings. 
The article further focuses on the sacrament 
of confession. It is emphasized that this reli-
gious procedure is characteristic of particular 
currents of the Christian religion. Against this 
background, special attention should be paid 
to the regulatory procedure in criminal pro-
ceedings for sacraments of confession or simi-
lar religious practices in other religious move-
ments.

Key words: witness immunity, clergy im-
munity, confession sacraments, religious de-
nominations; invasion of interpersonal, reli-
gious relations.
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ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÑÓÄÎÂÎ-ÅÊÑÏÅÐÒÍÎ¯ 
Ä²ßËÜÍÎÑÒ² Â ÓÊÐÀ¯Í²: ÎÊÐÅÌ² ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-

ÏÐÀÂÎÂ² ÏÐÎÁËÅÌÈ

В статье проведён анализ теоретических 
вопросов, касающихся правового регулирования 
судебно-экспертной деятельности в Украине. 
По результатам проведенного исследования, об-
ращается внимание на то, что эффективная 
борьба с преступностью невозможна без исполь-
зования современных достижений различных 
областей знаний и передовых технологий. Ак-
центировано внимание на то, что судебно-
экспертная деятельность в Украине помогает 
в реформировании органов юстиции, в част-
ности, при принятии изменений и дополнений 
в ряд нормативно-правовых актов, а также 
при разработке концептуальных идей путём 
дальнейшего системного реформирования пра-
воохранительной системы, которая должна 
осуществляться с учетом положительного миро-
вого опыта и общепризнанных международных 
стандартов и практик, в соответствии с со-
стоянием развития общественных отношений 
в нашем государстве. Также обращается внима-
ние на то, что результаты анализа актов зако-
нодательного регулирования правоотношений, 
которые связаны с назначением и проведением 
судебных экспертиз содержат определенные не-
согласованности, касающиеся деятельности 
отдельных субъектов и опредеяют границы 
государственного контроля в сфере судебно-
экспертной деятельности, порядка проведения 
судебных экспертиз, материального и социаль-
ного обеспечения судебных экспертов и тому по-
добное.
Ключевые слова: правовое регулирование, 

досудебное расследование, судебно-экспертная 
деятельность, технико-криминалистическая 
деятельность, судебно-экспертные учреждения, 
судебные экспертизы

 ÍÀÄ²ÆÊÎ Ìàðèíà Ìèêîëà¿âíà - ñï³âðîá³òíèê Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-
äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè òà ñóäîâèõ åêñïåðòèç Ñëóæáè áåçïåêè 
Óêðà¿íè

1Постановка проблеми
Становлення України як демократичної 

держави, удосконалення правового регулюван-
ня використання спеціальних знань з метою 
належного та ефективного забезпечення захис-
ту прав і законних інтересів як фізичних, так і 
юридичних осіб і держави, усунення неузгодже-
ності положень законодавства в частині прове-
дення експертиз об’єктивно вимагають аналізу 
сучасного стану правового регулювання діяль-
ності судово-експертних установ в Україні.
Останнім часом процеси, які відбуваються 

у нашій країні, пов’язані не лише з розробкою 
та прийняттям нових нормативно-правових 
актів, а й зі створенням принципово нових 
правоохоронних органів (Національне ан-
тикорупційне бюро України [20], Державне 
бюро розслідувань [19]) також відбувається 
трансформація вже існуючих правоохоронних 
органів (Служба безпеки України [23], Гене-
ральна прокуратура України [22], Національ-
на поліція [21] та ін.). 
З реформуванням правоохоронної сис-

теми змінюються підходи й до системи судо-
во-експертних установ в Україні, все частіше 
виникає потреба впровадження у практичну 
діяльність нових ідей, інновацій, наукових 
розробок та сучасних методик експертних до-
сліджень [18, с. 149].
Завдання, які стоять перед судово-екс-

пертними установами, службами та підрозді-
лами, вимагають пошуку та визначення шля-
хів підвищення ефективності існуючої систе-

1  Стаття надійшла до редакції 02 серпня 2019 року.
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ми організації судово-експертної діяльності, 
оптимізації її організації та правового забезпе-
чення. Це, насамперед, застосування новітніх 
досягнень науки і техніки, стандартизація та 
сертифікація єдиних науково-обґрунтованих 
методик судово-експертних досліджень, ви-
рішення нетрадиційних експертних завдань, 
скорочення термінів виконання експертиз, 
підвищення їх об’єктивності, якості та доказо-
вої цінності [4, с. 234].

Аналіз останніх досліджень
та публікацій

Окремі проблеми, які стосуються судо-
во-експертної діяльності в Україні, у різні 
часи досліджували А. С. Гобєєв, А. Г. Єгоров, 
А. І. Желєзняков, І. В. Пиріг, А. С. Плескачев-
ський, Е. Б. Сімакова-Єфремян, А. І. Лозовий, 
А. І. Устінов, В. В. Філіппов, О. В. Хомутенко 
та інші. Разом з тим, питання, які стосуються 
правового регулювання судово-експертної ді-
яльності в Україні залишається недостатньо 
вивченим та потребує подальших наукових 
пошуків.

Метою статті є дослідження питань, які 
стосуються правового регулювання судово-
експертної діяльності в Україні з урахуван-
ням останніх змін та доповнень до чинних 
нормативно-правових актів України. 

Виклад основних положень дослідження
Ефективна боротьба зі злочинністю у наші 

дні неможлива без використання найсучасні-
ших досягнень різних галузей наукових знань 
і передової технічної думки. Провідниками 
цих досягнень завжди були та залишаються 
експерти: криміналісти, хіміки, фізики, біоло-
ги, економісти і представники інших експерт-
них спеціальностей. Саме їхні знання допо-
магають слідчому і слідчому судді встановити 
істину у кримінальному провадженні, викрити 
винного, виправдати невинного [1, с. 97].
Дослідження судово-експертної діяльнос-

ті в Україні допомагають державі у реформу-
ванні судочинства, зокрема, прийнятті змін 
та доповнень до ряду нормативно-правових 
актів, а також опрацювання концептуальних 
розробок шляхів подальшого системного ре-
формування правоохоронних органів та судо-
устрою і судочинства, які мають здійснюватися 

з урахуванням досвіду передових країн світу 
та загальновизнаних міжнародних стандартів, 
у відповідності до стану розвитку суспільних 
відносин у нашій державі.
Так сталося, що ступінь наукових розро-

бок з питань, які стосуються законодавчого 
регулювання судово-експертних установ в 
Україні є незначним і потребує комплексно-
го підходу та наполегливої системної праці як 
судової, так і законодавчої та виконавчої гілок 
влади [25, с. 94].
На думку П. І. Репешко, «… необхідність 

реформування судово-експертної діяльності з 
метою забезпечення повноцінної реалізації в 
ній демократичних засад, верховенства пра-
ва, законності, об’єктивності та незалежності 
свідчить про гостроту проблеми, оскільки пи-
тання законодавчого регулювання діяльності 
відомчих судово-експертних установ в Україні 
потребують подальших досліджень» [25, с. 94]. 
Також одночасно із реформуванням право-
охоронної системи змінюється і система судо-
во-експертних установ в Україні, яка потребує 
впровадження у практичну діяльність нових 
ідей, інновацій, наукових розробок та сучас-
них методик експертних досліджень.
Судово-правова реформа, яка здійснюєть-

ся в нашій державі, передбачає удосконален-
ня механізмів державного регулювання роз-
витку судово-експертної діяльності [25, с. 93]. 
Правову основу діяльності судово-експерт-

них установ складають: Конституція України, 
законодавчі акти різних галузей права: Кримі-
нальний процесуальний кодекс України (далі 
– КПК України) [5], Цивільний процесуаль-
ний кодекс України (далі – ЦПК України) [26], 
Кодекс адміністративного судочинства Украї-
ни (далі – КАС України) [3], Господарський 
процесуальний кодекс України (далі – ГПК 
України) [2], Митний кодекс України [6] та 
Закон України «Про судову експертизу» [24], 
міжнародні договори у сфері судово-експерт-
ної діяльності, а також відомчі накази, інструк-
ції та положення.
Враховуючи те, що визначення засад судо-

вої експертизи відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 92 
Конституції України має здійснюватися ви-
ключно законами України, цілком природно, 
що законодавче регулювання судово-експерт-
ної діяльності має проводитися з дотриман-
ням цієї конституційної норми.
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Як свідчать результати аналізу актів за-
конодавчого регулювання правовідносин, 
пов’язаних із призначенням та проведенням 
судових експертиз, вони містять окремі не-
узгодженості щодо: 

– діяльності окремих суб’єктів та визначен-
ня меж державного контролю у сфері судово-
експертної діяльності; 

– порядку проведення судових експертиз; 
– матеріального і соціального забезпечен-

ня судових експертів та інші.
Досліджуючи питання призначення судо-

вої експертизи у кримінальному, адміністра-
тивному, господарському й цивільному про-
цесуальному законодавстві України, Митному 
кодексі України та у Законі України «Про су-
дову експертизу», необхідно звернути увагу, 
що окремі положення зазначених норматив-
но-правових актів мають протиріччя.
Так, наприклад, виходячи з положень 

ст.ст. 242, 244, 332 КПК України, ст. 103, 104, 
108 ЦПК України, ст.ст. 102, 103, 106 КАС 
України, ст.ст. 99, 100, 103 ГПК України та 
ст. 357 Митного кодексу України, проведення 
експертизи може бути доручено відповідній 
державній експертній установі або конкрет-
ному експерту (експертам). У зв’язку з цим, 
перелік суб’єктів судово-експертної діяльності 
визначається ст. 7 Закону України «Про судо-
ву експертизу». Зокрема, судово-експертну ді-
яльність здійснюють державні спеціалізовані 
установи, а в інших випадках – також судові 
експерти, які не є працівниками зазначених 
установ та інші фахівці (експерти) з відповід-
них галузей знань у порядку та на умовах, ви-
значених законом. Водночас, ч. 3 ст. 7 Закону 
України «Про судовому експертизу» містить 
виключне право здійснення державними спе-
ціалізованими установами судово-експертної 
діяльності, пов’язаної з проведенням кримі-
налістичних, судово-медичних і судово-психіа-
тричних експертиз. Разом з тим такі обмежен-
ня відсутні у процесуальному законодавстві, 
що свідчить про певні неузгодженості у сфері 
правового регулювання судово-експертної ді-
яльності.
Як уже було зазначено вище, базовим нор-

мативно-правовим актом, який регулює су-
дово-експертну діяльність, є Закон України 
«Про судову експертизу», який визначає пра-
вові, організаційні та фінансові основи судово-

експертної діяльності з метою забезпечення 
правосуддя України незалежною, кваліфіко-
ваною і об’єктивною експертизою, орієнтова-
ною на максимальне використання досягнень 
науки і техніки [24].
Зокрема, система судово-експертних уста-

нов в Україні регулюється ст. 7 Закону Украї-
ни «Про судову експертизу». Такі спеціалізова-
ні установи функціонують у системах Міністер-
ства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, 
Міністерства охорони здоров’я, Міністерства 
оборони, Служби безпеки та Державної при-
кордонної служби України.
До повноважень державних спеціалізова-

них установ належить надання роз’яснень для 
суб’єктів призначення судових експертиз, а 
саме: суддів, слідчих, прокурорів, адвокатів та 
громадян щодо повноважень суб’єктів судово-
експертної діяльності. 
На даний час в Україні функціонує шість 

НДІСЕ: Дніпровський, Донецький (у зв’язку 
з частковою окупацією окремих територій 
Донецької області тимчасово перенесений у 
м. Слов’янськ), Київський, Львівський, Одесь-
кий, Харківський та Науково-дослідний центр 
судової експертизи з питань інтелектуальної 
власності.
Основним відомчим нормативно-право-

вим актом, яким керуються НДІСЕ, є «Ін-
струкція про призначення та проведення су-
дових експертиз та експертних досліджень» 
та «Науково-методичні рекомендації з питань 
підготовки та призначення судових експер-
тиз та експертних досліджень», затверджені 
Наказом Міністерства юстиції України від 
08.10.1998 р. № 53/5, зі змінами від 2004 р. 
№ 144/5, 2005 р. № 59/5, 2006 р. № 126/5, 
2008 р. № 1198/5, 2009 р. № 965/5, 2012 р. 
№ 1950/5, 2015 р. № 1350/5, 2019 р. № 83/5, 
2019 р. № 563/5 [14; 15].
Управління системою НДІСЕ здійснює 

Департамент з питань судової роботи та бан-
крутства Міністерства юстиції України. При 
міністерстві створені міжвідомча Координа-
ційна рада з проблем судової експертизи та 
Центральна експертно-кваліфікаційна комі-
сія, а також Наукова консультативна та мето-
дична рада з проблем судової експертизи.
Судово-експертні установи Міністерства 

юстиції України забезпечують діяльність судів 
усіх рівнів, НАБУ, САП, слідчих органів МВС, 
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СБУ, органів прокуратури, митних органів та 
інших установ. Поряд з виконанням широкого 
кола судових експертиз установи здійснюють 
наукову розробку теоретичних та практичних 
засад судової експертизи, нових методик екс-
пертних досліджень, підготовку та атестацію 
судових експертів за напрямами досліджень.
Так, зокрема, Київський НДІСЕ (КНДІСЕ) 

є найбільшою судово-експертною установою 
Міністерства юстиції України. У його струк-
турі функціонує п’ять багатопрофільних лабо-
раторій та два відділи, що безпосередньо за-
ймаються провадженням судових експертиз. 
Зокрема, криміналістичних, інженерно-тех-
нічних, автотехнічних, психологічних, еконо-
мічних, товарознавчих та спеціальних видів 
досліджень, організації експертної діяльності, 
а також військових експертиз.
Крім криміналістичних експертиз, у 

КНДІСЕ проводяться економічні, автотехніч-
ні, будівельно-технічні, товарознавчі, ґрунтоз-
навчі, біологічні, матеріалів, речовин та виро-
бів, фоноскопічні, комп’ютерно-технічні та те-
лекомунікаційні, вибухотехнічні, лінгвістичні 
та писемного мовлення, визначення вартості 
робіт і нерухомого майна, землеустрою та оцін-
ки земель, безпеки життєдіяльності, пожежно-
технічні та електротехнічні, інженерно-еко-
логічні, проектної документації у будівництві, 
якості та вартості дорожньо-будівельних робіт, 
об’єктів інтелектуальної власності, мистецтвоз-
навчі, товарознавчі військового майна, техніки 
та озброєння, психологічні та ін.
До структури Київського НДІСЕ входять 

cім регіональних відділень: Вінницьке, Жи-
томирське, Кропивницьке, Тернопільське, 
Хмельницьке, Черкаське та Чернігівське.
У структурі Одеського НДІСЕ (ОНДІСЕ) 

функціонують спеціалізовані лабораторії 
криміналістичних, автотехнічних, будівель-
но-технічних, фізичних та хіміко-біологічних 
досліджень, економічних та судово-бухгал-
терських досліджень, а також математичного 
моделювання і автоматизації. Крім загально-
прийнятих для відомства експертиз, інститут 
спеціалізується на проведенні судово-фоно-
скопічних, електро-акустичних та експертиз 
комп’ютерної техніки і програмних продуктів. 
ОНДІСЕ також підпорядковані два територі-
альних відділення – Миколаївське та Херсон-
ське.

Харківський НДІСЕ (ХНДІСЕ) імені 
М. С. Бакаріуса – одна з провідних науково-
дослідних установ. В інституті проводяться 
більше, як тридцять видів криміналістичних, 
судово-хімічних, біологічних, фізичних, су-
дово-автотехнічних, будівельно-технічних, 
товарознавчих досліджень, а також судово-
бухгалтерські та інші експертизи. У ХНДІСЕ 
функціонує відділ теорії судової експертизи, 
в якому є інформаційно-обчислювальний 
центр, який розробляє автоматизовані банки 
даних, інформаційно-пошукові системи та ін. 
До ХНДІСЕ також відносяться Полтавське та 
Сумське регіональні відділення.
Дніпропетровський, Донецький та Львівський 

НДІСЕ проводять усі види криміналістичних 
експертиз, а також автотехнічні, будівельно-
технічні, товарознавчі, судово-економічні та 
інші експертизи. Інститути обслуговують пів-
денно-західні області лівобережної частини 
України, східні та західні регіони.
До структури цих закладів відносяться За-

порізьке, Луганське (дислокується на даний 
час у м. Слов’янськ Донецької області), Волин-
ське та Закарпатське відділення.
Найбільшою за своєю чисельністю та за-

вданнями, які на неї покладені, є Експертна 
служба МВС України. До її складу входять 
Державний науково-дослідний експертно-криміна-
лістичний центр МВС України (ДНДЕКЦ) – го-
ловна установа служби, яка здійснює організа-
ційно-управлінське та науково-методичне ке-
рівництво діяльністю служби та територіальні 
науково-дослідні експертно-криміналістичні 
центри (НДЕКЦ), які знаходяться в областях 
України.
Основним нормативно-правовим ак-

том, який регламентує діяльність Експертної 
служби, є Положення про Експертну службу 
МВС України, затверджене наказом МВС від 
03.11.2015 № 1343 (далі – Положення) [9].
Відповідно Положення, до основних за-

вдань служби віднесено: здійснення судово-
експертної діяльності, залучення працівни-
ків до досудового розслідування та судового 
розгляду, сертифікаційних та інших випро-
бувань, оцінки майна, забезпечення функціо-
нування обліку знарядь кримінальних право-
порушень, інформаційно-пошукових систем, 
підготовка, перепідготовка та підвищення 
кваліфікації працівників як судових експертів.
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Служба відповідно до покладених на неї 
завдань: 

1) здійснює організаційно-управлінське та 
науково-методичне забезпечення судово-екс-
пертної діяльності, у тому числі розробляє ме-
тодики проведення судових експертиз; 

2) проводить судову експертизу в кримі-
нальному, виконавчому провадженні, адміні-
стративних, цивільних та господарських спра-
вах, справах про адміністративні правопору-
шення за такими основними класами, як: кри-
міналістичні, матеріалів, речовин та виробів, 
інженерно-технічні, економічні, товарознавчі, 
комп’ютерно-технічні, медико-біологічні (ме-
тодом ДНК- аналізу) та інші експертизи; 

3) здійснює наукову та науково-технічну ді-
яльність у галузі судової експертизи, організо-
вує і бере участь у проведенні семінарів, «кру-
глих столів», форумів, інших заходів; 

4) інші повноваження, передбачені зако-
нодавством України.
ДНДЕКЦ і НДЕКЦ діють на підставі по-

ложень, що затверджуються МВС України.
Наступна група суб’єктів судово-експертної 

діяльності – державні спеціалізовані судово-медич-
ні й судово-психіатричні установи МОЗ України.
Мережу установ судово-медичної екс-

пертизи складають Головне бюро судово-ме-
дичної експертизи МОЗ України, бюро судо-
во-медичної експертизи управлінь охорони 
здоров’я обласних державних адміністрацій. 
До складу обласних бюро входять також місь-
кі (міст обласного підпорядкування) і районні 
(міжрайонні) відділення.
Ці заклади проводять узагальнення судо-

во-експертної практики, атестацію судово-ме-
дичних експертів і здійснюють такі основні 
види судово-медичної експертизи: експертизу 
трупів, експертизу потерпілих та обвинуваче-
них (живих осіб), експертизу речових доказів, 
застосовуючи методи судово-медичної кримі-
налістики, гістології, імунології, токсикології, 
цитології, ДНК- аналізу.
Основним відомчим нормативно-право-

вим документом, яким керується у своїй ді-
яльності бюро судово-медичної експертизи, є 
Інструкція «Про проведення судово-медичної 
експертизи», затверджена наказом МОЗ Укра-
їни від 17.01.1995 р. № 6 [13], а також окремі 
інструкції щодо порядку проведення судово-
медичних експертиз.

Експертна служба МО України складається з 
Центру судових експертиз МО України та су-
дово-медичних лабораторії оперативного ко-
мандування ЗС України. До основних класів 
судових експертиз, які проводяться в експерт-
них підрозділах МО України, відносяться: су-
дово-медичні, криміналістичні та автотехнічні. 
У своїй діяльності експертні підрозділи відом-
ства керуються наказом Міністерства юстиції 
України від 22.02.2019 р. № 563/5 «Про затвер-
дження Змін до Інструкції про призначення та 
проведення судових експертиз та експертних 
досліджень» [16], наказом Міністерства юстиції 
України від 08.10.1998 р. № 53/5 «Про затвер-
дження Інструкції про призначення та прове-
дення судових експертиз та експертних дослі-
джень та Науково-методичних рекомендацій 
з питань підготовки та призначення судових 
експертиз та експертних досліджень» [14], 
наказом Міністерства оборони України від 
23.03.2017 р. № 168 «Про затвердження Пере-
ліку закладів охорони здоров’я в системі Мініс-
терства оборони України» [12] та ін.
Одним з основних завдань експертних під-

розділів Державної прикордонної служби є прове-
дення криміналістичних експертиз паспорт-
них документів, які згідно із законодавством 
використовуються під час перетину держав-
ного кордону України. Особливої актуальності 
такі експертизи набули у зв’язку із анексією 
АР Крим, окупацією окремих територій До-
нецької та Луганської областей та введенням 
у 2017 р. безвізового режиму з країнами ЄС та 
іншими державами світу. 
Нормативно-правовою базою Державної 

прикордонної служби України при виконан-
ні експертних завдань є наказ Адміністрації 
Державної прикордонної служби України 
від 11.08.2010 р. № 617 «Про затвердження 
Положення про Головний експертно-кримі-
налістичний центр Державної прикордон-
ної служби України» [8], наказ Адміністрації 
Державної прикордонної служби України від 
05.06.2012 р. № 407 «Про затвердження Ін-
струкції з організації і здійснення перевірки 
документів громадян України, іноземців та 
осіб без громадянства, які перетинають дер-
жавний кордон» [7], наказ Міністерства вну-
трішніх справ України від 10.07.2017 р. № 580 
«Про затвердження Інструкції з організації 
функціонування криміналістичних обліків 
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Головного експертно-криміналістичного цен-
тру Державної прикордонної служби Украї-
ни» [10], наказ Міністерства внутрішніх справ 
України від 18.11.2013 р. № 1109 «Про затвер-
дження Інструкції про порядок проведення 
судових експертиз та експертних досліджень 
паспортних документів Головним експертно-
криміналістичним центром Державної при-
кордонної служби України» [11] та ін.
До системи експертних установ Служби безпе-

ки України належать: Український науково-до-
слідний інститут спеціальної техніки та судо-
вих експертиз Служби безпеки України (далі 
– Інститут).  ). Інститут є державною спеціалі-
зованою експертною установою, яка виконує 
функції експертної служби.
До складу експертних підрозділів Інститу-

ту входить Центр судових і спеціальних екс-
пертиз, 15 відокремлених експертних підроз-
ділів у регіональних органах Служби безпеки 
України. 
У Інституті працює понад 120 атестованих 

судових експертів. Експертними підрозділами 
Інституту проводяться 22 види судових екс-
пертиз за 49 експертними спеціальностями. 
До основних класів судових експертиз, які 

проводять підрозділи, відносяться: криміна-
лістичні експертизи (почеркознавча та лінгвіс-
тична експертизи; технічна експертиза доку-
ментів; експертизи зброї; трасологічні експер-
тизи; вибухотехнічні експертизи; експертизи 
фототехнічні, портретні та голографічних зо-
бражень; експертизи відео-, звукозапису; екс-
пертизи спеціальних технічних засобів (СТЗ) 
негласного отримання інформації; експертизи 
матеріалів, речовин та виробів); інженерно-тех-
нічні експертизи (експертизи безпеки життєді-
яльності; будівельно-технічні експертизи; зе-
мельно-технічні експертизи; пожежно-технічні 
експертизи; комп’ютерно-технічні експертизи; 
оціночно-будівельні експертизи; оціночно-зе-
мельні експертизи; телекомунікаційні експер-
тизи; електротехнічні експертизи; експертизи 
з питань землеустрою) також проводять еконо-
мічні та товарознавчі експертизи [27]. 
Відповідно до ст. 7-1 Закону України «Про 

судову експертизу» підставою проведення судо-
вої експертизи є відповідне судове рішення чи 
рішення органу досудового розслідування, або 
договір з експертною установою (якщо експер-
тиза проводиться на замовлення інших осіб).

Порядок призначення та проведення Ін-
ститутом судових експертиз та експертних 
досліджень визначений Інструкцією про при-
значення та проведення судових експертиз та 
експертних досліджень в системі Служби без-
пеки України від 29.05.2015 № 371 [15]. Вказа-
ні функції делеговані на підставі Указу Прези-
дента України від 02.04.2009 № 213 [17], яким 
внесено відповідні зміни до Організаційної 
структури Служби безпеки України.
Водночас, досліджуючи питання правово-

го регулювання судово-експертної діяльності 
в Україні, необхідно звернути увагу на окремі 
проблеми та неузгодженості, які виникають 
при застосуванні експертами чинного зако-
нодавства України у сфері судово-експертної 
діяльності. Однією з таких проблем є те, що 
у Законі України «Про Службу безпеку Украї-
ни» відсутнє правове регулювання судово-екс-
пертної діяльності, у зв’язку з чим виникають 
непоодинокі неузгодженості щодо правових 
підстав проведення судово-експертної та тех-
ніко-криміналістичної діяльності в інтересах 
практичних підрозділів Служби безпеки Укра-
їни, а також інших компетентних органів.

Висновки
Беручи до уваги викладене, пропонується 

доповнити ст. 24 Закону України «Про Служ-
бу безпеку України» новим пунктом такого 
змісту: «20) здійснювати судово-експертну та 
техніко-криміналістичну діяльність в інтере-
сах оперативних і слідчих підрозділів Служби 
безпеки України, правоохоронних органів та 
суду, відповідно до вимог чинного законодав-
ства України проводити судові експертизи й 
експертні дослідження, спеціальні вибухотех-
нічні роботи».
Внесення зазначених доповнень до За-

кону України «Про Службу безпеку України» 
цілком відповідає вимогам п. 14 ч. і 1 ст. 92 
Конституції України та забезпечить викорис-
тання спеціальних знань і застосування сучас-
них засобів криміналістичної техніки під час 
здійснення оперативно-розшукової, контрроз-
відувальної та антитерористичної діяльності 
органів і підрозділів Служби безпеки України.
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SUMMARY 
The article analyzes theoretical issues related to legal 

regulation of forensic activity in Ukraine. According 
to the results of the study, attention is drawn to the 
fact that an effective fi ght against crime is impossible 
without using the modern achievements of different 
fi elds of knowledge and advanced technologies. It is 
emphasized that forensic activity in Ukraine helps in 
reforming the justice bodies, in particular, in adopting 
amendments to a number of normative legal acts, 
as well as in elaborating conceptual developments 
and ways of further systematic reform of the law 
enforcement system, which should be carried out 
taking into account the positive world experience and 
internationally recognized international standards and 
practices, in accordance with the state of development 
of public relations in our country. It is also noted that 
the results of the analysis of legislative acts of legal 
relations related to the appointment and conduct of 
judicial examinations contain certain inconsistencies 
concerning the activities of individual entities and the 
defi nition of the limits of state control in the fi eld of 
judicial expertise, the procedure for conducting judicial 
examinations. , material and social security of forensic 
experts.

Keywords: legal regulation, pre-trial investigation, 
forensic activity, forensic activity, forensic institutions, 
forensic examinations

АНОТАЦІЯ 
У статті здійснено аналіз теоретичних 

питань, які стосуються правового регулюван-
ня судово-експертної діяльності в Україні. За 
результатами проведеного дослідження, звер-
тається увага на те, що ефективна боротьба 
зі злочинністю неможлива без використання 
сучасних досягнень різних галузей знань і пе-
редових технологій. Акцентовано увагу, що су-
дово-експертна діяльність в Україні допомагає 
у реформуванні органів юстиції, зокрема, при 
прийнятті змін та доповнень до ряду нор-
мативно-правових актів, а також при опра-
цюванні концептуальних розробок та шляхів 
подальшого системного реформування право-
охоронної системи, яка має здійснюватись з 
урахуванням позитивного світового досвіду та 
загальновизнаних міжнародних стандартів 
і практик, у відповідності до стану розвитку 
суспільних відносин у нашій державі. Також 
звернено увагу на те, що результати аналізу 
актів законодавчого регулювання правовід-
носин, пов’язаних з призначенням та прове-
денням судових експертиз, містять певні не-
узгодженості, які стосуються діяльності окре-
мих суб’єктів та визначення меж державного 
контролю у сфері судово-експертної діяльнос-
ті, порядку проведення судових експертиз, ма-
теріального і соціального забезпечення судових 
експертів тощо.
Ключові слова: правове регулювання, до-

судове розслідування, судово-експертна діяль-
ність, техніко-криміналістична діяльність, 
судово-експертні установи, судові експертизи
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У статті досліджено основні детермінанти, 
що сприяють вчиненню злочинів працівниками 
патрульної поліції Національної поліції Укра-
їни. Встановлено, що такі причини та умови 
зумовлені сукупністю особистісних, соціально 
та професійно набутих мікросистемних, макро-
системних детермінант. Синтезовано мето-
дологічні і прагматичні підходи до визначення 
і класифікації детермінант професійної дефор-
мації працівників поліції.
Ключові слова: детермінанти, патрульна 

поліція, Національна поліція України, дефор-
мація, запобігання злочинам, злочини у сфері 
службової діяльності.
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кращі здобутки в цій сфері є підґрунтям для 
розроблення вітчизняних методів і крите-
ріїв діяльності патрульної поліції. Основою 
будь-якої професійної структури є людина, 
наділена психологічними особливостями, 
тому процеси адаптації до складних умов 
праці й застосування отриманих знань і до-
свіду на практиці потребують значних зу-
силь, коли важливо не тільки засвоїти певні 
алгоритми професійної діяльності, а й сфор-
мувати психологічну готовність до неї в пра-
цівників поліції. 
Реалізацію державної політики у сфері 

національної безпеки, боротьби зі злочин-
ністю та запобігання корупції покладено на 
правоохоронні органи, зокрема новоство-
рену Національну поліцію України. Прези-
дент України та Уряд неодноразово наголо-
шували на необхідності консолідації зусиль 
усіх гілок та інституцій влади, громадськос-
ті, освітян і науковців щодо реформування 
органів правопорядку, які мають стати не 
лише ефективним інструментом протидії 
криміналітету, а й забезпечувати безумовне 
дотримання законності, недопущення по-
рушень прав і свобод громадян та службової 
дисципліни.
Високий рівень латентності властивий 

порушенням працівників Національної по-
ліції через декілька обставин: вони мають 
певний життєвий і професійний досвід, 
службові повноваження, що надає можли-
вість активно вживати заходів для прихо-
вання злочинів; службові особи Національ-
ної поліції, що вчиняють правопорушення, 

Формування нової системи суспільних 
відносин, що розпочалося після розпаду ра-
дянської тоталітарної держави, супроводжу-
ється глобальними демократичними пере-
твореннями. Становлення України як само-
стійної європейської країни актуалізувало, 
зокрема, необхідність перебудови та підви-
щення ефективності діяльності правоохо-
ронних органів. У зв’язку із цим прийнято 
Закон України «Про Національну поліцію», 
що був спрямований змінити не лише струк-
туру органів внутрішніх справ, а й ставлен-
ня населення до правоохоронної системи 
загалом. Це один з найпрогресивніших кро-
ків на шляху до розбудови демократичної 
держави й становлення громадянського сус-
пільства. 
З огляду на зазначене, постало завдання 

кардинально переформатувати роботу пра-
воохоронців за напрацьованими зразками 
передового досвіду іноземних країн. Най-
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мають можливість робити це під виглядом 
виконання своїх службових обов’язків. Крім 
того, використання сили і спецзасобів може 
бути застосоване для здійснення як закон-
них, так і незаконних дій щодо злочинця; 
протиправні вчинки працівників Націо-
нальної поліції часто пов’язані з раніше вчи-
неним правопорушенням з боку самих по-
терпілих, що позбавляє останніх бажання 
викривати незаконні дії працівників поліції.
У процесі професіоналізації особа набу-

ває не тільки набір специфічних умінь і на-
вичок, але й особливе почуття причетності 
до цінностей, поглядів, правил поведінки, 
притаманних носіям певної професії, ви-
різняючи їх від решти суспільства в певну 
корпоративну групу. Поступово працівник 
поліції все більше «входить у роль», і рано 
чи пізно наступає такий момент, коли він 
вже не в стані виокремити себе від профе-
сії, а ототожнення себе з нею стає одним 
із найбільш важливих кроків у процесі са-
мовизначення особистості. Однак тривале 
зайняття однією і тією ж діяльністю може 
ускладнитися надмірним розвитком окре-
мих якостей, і в результаті – відбувається 
переоцінка особистісного змісту професії; 
розвиваються такі властивості, як агресив-
ність, підозрілість, надмірна амбіційність, 
апатія, черствість до людської біди; необ-
ґрунтована зарозумілість і захоплення вла-
дою, хибне розуміння почуття обов’язку; 
формуються жорсткі професійні установки 
та ін. [1, с. 5].
Системній детермінації розвитку осо-

бистості виокремлюють наступні моменти: 
типологічні та індивідуально-психологіч-
ні властивості особистості – як передумова 
формування суб’єкта професійної діяльнос-
ті; соціально-історично зумовлений стиль 
життя – як джерело розвитку особистості в 
системі суспільних відносин. Застосовуючи 
цей підхід до вивчення детермінант профе-
сійної деформації, можна визначити широке коло 
факторів впливу на розвиток цього феномена. 
Йдеться про об’єктивні та суб’єктивні передумо-
ви професійної деформації особистості пра-
цівників патрульної поліції, які впливають 
на процес професіоналізації. Виникнення 
і розвиток професійної деформації праців-
ників поліції зумовлені сукупністю різнома-

нітних детермінант: особистісних, мікросис-
темних, макросистемних.
Аналіз наукової літератури [1; 2; 3] нада-

ють можливість виокремити групу факторів, 
пов’язаних із непоміркованим входженням 
особистості в професійну роль, розвитком 
особистісних особливостей, що впливають 
на процес професіоналізації і спричиняють 
виникнення професійної деформації праців-
ників поліції: 

1) наявність визначених професійно зна-
чимих якостей, наприклад, рішучість у по-
єднанні з заниженим самоконтролем і низь-
ким рівнем критичності може розвитися 
в надмірну впевненість у безпомилковості 
своїх дій і виявитися в переоцінці свого про-
фесійного досвіду. Розвинені вольові риси 
як професійно значуща властивість праців-
ника поліції можуть трансформуватися в 
надмірну жорстокість, нетерпимість стосов-
но колег, членів сім’ї та оточуючих людей;

2) неадекватно високі особистісні очіку-
вання. У цьому випадку спеціаліст майже 
завжди не вдоволений власними результа-
тами, тому позбавлений можливості розсла-
битися і відчути, що робота зроблена ним 
добре. Не відчуваючи обмежень, у рамках 
яких необхідно працювати, він не може 
сформулювати точні критерії оцінювання 
своєї праці і успіху, з одного боку, і особис-
тих зусиль – з іншого, що в результаті зава-
жає йому діяти в силу своїх можливостей. 
Крім того, надмірна захопленість працею 
свідчить, що виконуючи її, правоохоронець 
стає вельми чутливим до всього, що кидає 
тінь на його професійну компетентність і 
є рівноцінним сумніву в його особистісній 
цінності, тому й сприймається ним як загро-
за і спричиняє стан стресу; 

3) випереджуюче формування трудових 
умінь і навичок по відношенню до профе-
сійно значимих якостей особистості, на-
приклад, наявність відмінних професійних 
знань у юриста не виключає можливості 
його зневажливого ставлення до вимог чин-
ного законодавства;

4) недостатня професійна підготовле-
ність, що не забезпечує противаг для ви-
користання незаконних методів діяльності. 
Ці працівники поліції, як правило, вельми 
чутливі до провокацій, схильні до насилля, 
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використовуючи будь-який привід для де-
монстрації своєї влади;

5) неадекватні професійні установки, 
наприклад, уявлення про те, що розумін-
ня норм права працівником поліції є більш 
компетентним, ніж розуміння цих же норм 
іншим суб’єктом правовідносин. За наяв-
ності таких властивостей особистості, як ри-
гідність і схильність до невиважених вчин-
ків, ця установка може перерости в свідому 
переконаність у правильності прийняття 
будь-яких рішень і вчинюваних дій і при-
звести до помилок у вирішенні професійних 
завдань. Ще одна установка працівників по-
ліції: сприйняття подій, що відбуваються, 
як можливих соціальних аномалій чи по-
рушень закону. В поєднанні з підвищеною 
імпульсивністю вона може сприяти форму-
ванню некритичності мислення та його зви-
нувачувальному ухилу;

6) деякі особисті зміни, викликані про-
цесом професіональної адаптації працівни-
ків поліції. Період професійної адаптації є 
одним із найбільш сприятливих до виник-
нення передумов професійної деформації, а 
деякі особливості перебігу цього періоду мо-
жуть призводити до розвитку і поглиблення 
професійної деформації. 
Негативні прояви у поведінці працівни-

ка поліції, які свідчать про розвиток у нього 
професійної деформації, наступні: незрозу-
міла безглузда впертість, відсутність ефекту 
від переконання; надмірно швидка зміна 
настрою, захоплень, нестійка поведінка, по-
стійні явно легковажні вчинки; часті сварки, 
конфлікти з товаришами, близькими; не-
вмотивована грубість, злобливість, супереч-
ки чи надмірна улесливість, піддатливість; 
прагнення звернути на себе увагу будь-
яким чином, демонстративність, істерична 
поведінка, виражений егоїзм, егоцентризм 
чи самознищення; постійна пригніченість, 
неадекватна лякливість, думки про само-
губство; неадекватність поведінки, навіть на 
шкоду собі, незрозумілі вчинки; виражена 
невпорядкованість, неорганізованість пове-
дінки чи гіпертрофований педантизм; ци-
нізм, розв’язність, безтактність, бравування 
своєю розбещеністю чи, навпаки, гіпертро-
фована сором’язливість або неадекватний 
страх стосовно протилежної статі; жорсткі 

установки по відношенню до людей, звину-
вачувальний ухил у словах і діях [5, с. 179].
Саме ці якості у структурі особистості 

працівника поліції можуть сприяти розви-
ткові професійної деформації, що виявляєть-
ся в наявності наступних ознак: черствість 
до людської біди; правовий нігілізм; само-
виправдання порушень службових норм ін-
тересами і цілями боротьби зі злочинністю; 
зловживання владою; використання служ-
бового становища в особистих цілях; зни-
ження самоконтролю і вимогливості до себе, 
інші поведінкові прояви, які тягнуть за со-
бою небажані оцінки оточуючих і суперечать 
професійній етиці.
Відповідно до класифікації професій-

Є. О. Клімова, професійна діяльність пра-
цівників поліції належить до категорії «лю-
дина – людина» [6, с. 214]. Представники 
цього напряму діяльності, як зазначає ав-
тор, мають справу з соціальними система-
ми, співтовариствами і людьми різного віку. 
Водночас, службова діяльність у підрозділах 
поліції має і свої характерні ознаки. Так, ви-
конання посадових обов’язків пов’язано з 
підвищеною відповідальністю працівників 
за свої дії. Несення служби часто відбуваєть-
ся в ситуаціях з непередбачуваними наслід-
ками, характеризується недостатньою ви-
значеністю рольових функцій, психічними 
і фізичними перевантаженнями, необхідніс-
тю спілкування з різноманітним континген-
том громадян, що вимагає від правоохорон-
ця рішучих дій і здатності йти на ризик. Ці 
специфічні особливості професійної діяль-
ності чинять значний вплив на особистісні 
характеристики її представників і можуть 
спричиняти у працівників поліції професій-
ну деформацію.
Об’єктивні потреби Національної поліції 

України актуалізують проблеми, пов’язані із 
забезпеченням наукового підходу до орга-
нізації служби в правоохоронних органах. 
Можна мати великий обсяг інформації, але 
через відсутність знань чи технічних засобів 
не вміти її обробляти; можна мати за штат-
ним розписом великий управлінський ко-
лектив, але за умови низького професіона-
лізму його складу не забезпечувати реаліза-
цію повноважень органу управління. Тому 
виявлені сутнісні професійно-особистісні ха-
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рактеристики в структурі професіоналізму 
особистості і діяльності суб’єкта професійної 
діяльності доцільно використовувати як для 
ефективної організації відбору і розстанов-
ки кадрів, так і при внутрішньо-організацій-
них переміщеннях, роботі з резервом, про-
фесійній підготовці працівників і в інших 
напрямках організаційної роботи. Зміна 
мотивації і ставлення до змісту праці, підви-
щення рівня професіоналізму працівників є 
одним із вирішальних факторів підвищен-
ня ефективності управління в органах На-
ціональної поліції. Це особливо актуально 
сьогодні, в умовах реформування держави і 
суспільства.
До групи мікросистемних відносять по-

заорганізаційні і внутрішньоорганізаційні 
детермінанти, зумовлені специфікою діяль-
ності правоохоронної системи в цілому і ді-
яльністю конкретного структурного підроз-
ділу Національної поліції, зокрема, та відо-
бражають весь спектр проблем управління і 
наукової організації праці в поліції. 
Аналіз наукової літератури і власні до-

слідження дозволили нам виділити на-
ступні мікросистемні детермінанти, зу-
мовлені специфікою правоохоронної ді-
яльності в підрозділах органів поліції: 
детальна правова регламентація та норма-
тивний характер діяльності в підрозділах 
поліції; наявність владних повноважень, 
постійна реалізація яких може призвести 
до надмірного і необґрунтованого їх ви-
користання; підвищена відповідальність 
за характер і результати своєї діяльності, 
які викликають у працівників міліції стан 
напруження і тривоги; психічні та фізичні 
перевантаження; фактор екстремальності 
(ризик, постійне очікування небезпеки, 
непередбачуваність подій, висока емоцій-
на насиченість службової діяльності при 
дефіциті позитивних вражень), що при-
зводить до величезної втрати психологіч-
ної енергії і фізичних сил та емоційного 
виснаження; фактор, який визначається 
суб’єктом професійної діяльності; корпо-
ративність, зумовлена жорсткою ієрархіч-
ністю і авторитарністю всередині органів 
внутрішніх справ та їх ізоляцією від сус-
пільства; організаційний фактор; адміні-
стративно-управлінський фактор.

Окрему увагу привертають злочини, 
вчинені відносно членів родин поліцей-
ських, що викликано, насамперед, надмір-
ним психофізіологічним навантаженням, 
перебуванням у стресових ситуаціях, необ-
хідністю виконувати свої службові обов’язки 
в неробочий час та низкою інших негатив-
них аспектів, пов’язаних із виконанням 
службових обов’язків, що має безпосередній 
вплив на психоемоційний стан працівни-
ків, у якому вони продовжують перебувати 
й поза службою.
Під час перебування на службі в полі-

ції на працівників постійно здійснюється 
вплив великої кількості стрес-факторів. Аме-
риканські вчені провели дослідження таких 
факторів, виокремивши їх 144 різновиди та 
класифікувавши від найбільш до найменш 
критичних. Серед найбільш впливових ви-
окремлено такі: смерть товариша по службі 
при виконанні службових обов’язків; по-
збавлення життя людини при виконанні 
службових обов’язків, ведення вогню на 
ураження; самогубство товариша по служ-
бі; каліцтво або травмування товариша; за-
гибель маленьких дітей; численність люд-
ських жертв; затримання злочинця; участь 
в операціях щодо звільнення заручників та 
ведення переговорів зі злочинцями; опера-
ції підрозділів спеціального призначення, 
коли існує реальна загроза життю; факти ко-
рупції, хабарництва чи протиправних дій з 
боку поліцейських; відсторонення від служ-
би та загроза звільнення [7, с. 21-28].
Дослідження О. А. Мартиненка вияви-

ло найбільш типові стресові чинниками для 
працівників поліції, серед яких: дефіцит 
часу; складність оперативної обстановки; 
непередбачуваність подій; високий ступінь 
відповідальності; дезорганізація соціальної 
сфери; відсутність повноцінного відпочин-
ку; недостатність професійного досвіду; не-
надійність технічних засобів захисту; часті 
ненормовані добові чергування; обставини, 
пов’язані з загрозою для життя; неможли-
вість виконання функціональних обов’язків 
у повному обсязі. 
У результаті аналізу значно більшого ма-

сиву стрес-факторів та об’єднання їх у групи 
було з’ясовано, що перше місце посідають 
стресові ситуації, які належать саме до бло-
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ку сімейних та особистих проблем, а також 
викликані стосунками з колегами по роботі 
[8, с. 317]. У таких ситуаціях часто потенцій-
ні жертви злочину (у сфері побутових від-
носин – у 65 %) унаслідок зазначених вище 
причин, а також свого характеру, потреб, 
домінуючих мотивів поведінки нерідко про-
вокують винного [9]. Незадоволеність соці-
ально-економічним статусом члена родини 
– працівника поліції, соціальні, матеріаль-
ні, побутові труднощі, які є характерними 
для сучасних родин працівників поліції, 
посилюють конфліктність у родинах, у між-
особистісному спілкуванні, вирішення яких 
нерідко здійснюються протиправними на-
сильницькими засобами. 
У результаті дослідження проблеми де-

термінації насильницьких злочинів, учине-
них працівниками Національної поліції в сі-
мейно-побутових відносинах, О. М. Ігнатов 
зазначив, що головну роль у детермінації цих 
злочинів відіграють сімейні конфлікти, що 
виникають на підставі невдоволення близь-
ких родичів соціально-економічним стату-
сом працівника поліції, перевантаженість та 
ненормованість робочого часу, конфліктно-
змістовний характер службової діяльності, 
наявність субкультури (у тому числі масо-
ве зловживання алкоголем, використання 
жаргону та ненормативної лексики); наяв-
ність фактичної можливості застосування 
табельної вогнепальної зброї та спецзасобів
[10, с. 179-188].
Крім мікросистемних детермінант, на 

розвиток професійної деформації особистос-
ті працівника поліції здійснюють суттєвий 
вплив детермінанти, зумовлені специфікою 
правоохоронної діяльності. Зокрема, служ-
бова деформація працівників патрульної 
поліції проявляється у наступному: виник-
нення почуття вседозволеності, необмеже-
ності своїх владних повноважень; порушен-
ня нормативно-правової регламентації у 
повсякденній діяльності працівників (пра-
вовий нігілізм); довільне тлумачення зако-
ну, маніпулювання правовими категоріями 
(правова легісломанія); суб’єктивне тлума-
чення законослухняної поведінки; втрата 
віри в ефективність боротьби зі злочинніс-
тю; владолюбство, прагнення до пригні-
чення волі, честі, гідності і амбіцій об’єктів 

професійної діяльності; нетерпимість до 
думок та критичних зауважень інших осіб; 
відсутність уміння помічати свої помилки, 
визнавати, а тим більше виправляти їх; під-
лабузництво, орієнтація виключно на дум-
ку керівництва; переростання позитивного 
почуття корпоративності у відчуття винят-
ковості, прагнення будь-якими засобами 
захистити «честь мундиру». Серед них: де-
тальна правова регламентація чи норма-
тивний характер діяльності в підрозділах 
міліції; владні повноваження, постійна реа-
лізація яких може призвести до надмірного 
і необґрунтованого їх використання; підви-
щена відповідальність за характер і резуль-
тати своєї діяльності, які викликають у пра-
цівників міліції стан напруження і тривоги; 
психічні і фізичні перевантаження; фактор 
екстремальності (ризик, постійне очікуван-
ня небезпеки, непередбачуваність подій, ви-
сока емоційна насиченість службової діяль-
ності при дефіциті позитивних вражень), що 
призводить до величезної втрати психоло-
гічної енергії і фізичних сил і емоційного ви-
снаження; корпоративність, зумовлена жор-
сткою ієрархічністю і авторитарністю всере-
дині органів Національної поліції України і 
їх ізоляцією від суспільства; організаційний 
та адміністративно-управлінський фактори.
Таким чином, базовим поняттям висту-

пає «детермінанта», за допомогою якої да-
ний об’єкт відрізняють від інших об’єктів 
шляхом встановлення його специфічних і 
типових ознак чи таке тлумачення понят-
тя, що характеризує даний об’єкт і замінює 
опис його властивостей. Головним у детермі-
нізмі є положення про причинність – такий 
зв’язок явищ, при якому одне явище (при-
чина) за певних умов породжує інше (дію). 
Детермінанта-причина становить собою 
те, що в сукупності з певними обставинами 
зумовлює, безпосередньо спричиняє про-
фесійну деформацію як наслідок; детермі-
нанта-умова – це певна обставина, фон, що в 
поєднанні з причиною сприяє професійній 
деформації. Аналіз наукових розвідок, ма-
теріалів дослідження і статистичних даних 
дозволяє класифікувати фактори соціальної 
реальності, які тією чи іншою мірою чинять 
вплив на професійну деформацію працівни-
ків патрульної поліції Національної поліції 
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України. Відштовхуючись із «внеску» і ха-
рактеру впливу на процес професіоналізації 
працівників патрульної поліції ідеологічних 
і соціально-економічних факторів, їх можна 
об’єднати в групи: загальносоціальних чи 
макросистемних та мікросистемних детер-
мінант, до яких слід віднести зовнішньоор-
ганізаційні і внутрішньоорганізаційні фак-
тори, зумовлені специфікою діяльності всієї 
системи в цілому і діяльності патрульної по-
ліції зокрема, які відображають весь спектр 
проблем управління і наукової організації 
праці в Національній поліції України та осо-
бистісних детермінант. 
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Детермінанти, що сприяють вчиненню 
злочинів працівниками патрульної 
поліції Національної поліції України
У статті досліджено основні детермінан-

ти, що сприяють вчиненню злочинів пра-
цівниками патрульної поліції Національної 
поліції України. Встановлено, що такі при-
чини та умови зумовлені сукупністю осо-
бистісних, соціально та професійно-набутих 
мікросистемних, макросистемних детермі-
нант. Синтезовано методологічні і прагма-
тичні підходи до визначення і класифікації 
детермінант професійної деформації праців-
ників поліції.
Формування нової системи суспільних 

відносин, що розпочалося після розпаду ра-
дянської тоталітарної держави, супроводжу-
ється глобальними демократичними пере-
твореннями. Становлення України як само-
стійної європейської країни актуалізувало, 
зокрема, необхідність перебудови та підви-
щення ефективності діяльності правоохо-
ронних органів. У зв’язку із цим прийнято 
Закон України «Про Національну поліцію», 
що був спрямований змінити не лише струк-
туру органів внутрішніх справ, а й ставлен-
ня населення до правоохоронної системи 
загалом. Це один з найпрогресивніших кро-
ків на шляху до розбудови демократичної 
держави й становлення громадянського сус-
пільства. 
Базовим поняттям виступає «детермі-

нанта», за допомогою якої даний об’єкт від-
різняють від інших об’єктів шляхом встанов-
лення його специфічних і типових ознак чи 
таке тлумачення поняття, що характеризує 
даний об’єкт і замінює опис його властивос-
тей. Головним у детермінізмі є положення 
про причинність – такий зв’язок явищ, при 
якому одне явище (причина) за певних умов 
породжує інше (дію). Детермінанта-причи-
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на становить собою те, що в сукупності з 
певними обставинами зумовлює, безпосе-
редньо спричиняє професійну деформацію 
як наслідок; детермінанта-умова – це певна 
обставина, фон, що в поєднанні з причиною 
сприяє професійній деформації. Аналіз на-
укових розвідок, матеріалів дослідження і 
статистичних даних дозволяє класифікува-
ти фактори соціальної реальності, які тією 
чи іншою мірою чинять вплив на профе-
сійну деформацію працівників патрульної 
поліції Національної поліції України. Від-
штовхуючись із «внеску» і характеру впли-
ву на процес професіоналізації працівників 
патрульної поліції ідеологічних і соціально-
економічних факторів, їх можна об’єднати 
в групи: загальносоціальних чи макросис-
темних та мікросистемних детермінант, до 
яких слід віднести зовнішньоорганізаційні 
і внутрішньоорганізаційні фактори, зумов-
лені специфікою діяльності всієї системи в 
цілому і діяльності патрульної поліції зокре-
ма, які відображають увесь спектр проблем 
управління і наукової організації праці в 
Національній поліції України та особистіс-
них детермінант.
Ключові слова: детермінанти, патрульна 

поліція, Національна поліція України, де-
формація, запобігання злочинам, злочини у 
сфері службової діяльності.

Determinants contributing to the commis-
sion of crimes by patrol offi cers of the Na-

tional Police of Ukraine
The main determinants that contribute to 

committing crimes by patrol offi cers of the Na-
tional Police of Ukraine are investigated. It is 
established that such causes and conditions are 
conditioned by a set of personal, socially and 
professionally acquired microsystems, mac-
rosystem determinants. Methodological and 
pragmatic approaches to the defi nition and 
classifi cation of determinants of professional 
deformation of police offi cers have been syn-
thesized.

The formation of a new system of social re-
lations, which began after the collapse of the 
Soviet totalitarian state, has been accompanied 

by global democratic transformations. The 
emergence of Ukraine as an independent Eu-
ropean country, in particular, urged the need 
for restructuring and increasing the effi ciency 
of law enforcement. In this regard, the Law of 
Ukraine “On the National Police” was adopted, 
which aimed to change not only the structure 
of law enforcement agencies, but also the atti-
tude of the population to the law enforcement 
system as a whole. This is one of the most pro-
gressive steps towards building a democratic 
state and establishing a civil society.

The basic concept is the “determinant”, by 
which this object is distinguished from other 
objects by establishing its specifi c and typi-
cal features or such an interpretation of the 
concept that characterizes the object and re-
places the description of its properties. The 
main thing in determinism is the proposi-
tion of causality - a relation of phenomena in 
which one phenomenon (cause) under certain 
conditions gives rise to another (action). The 
determinant-cause is that, in conjunction with 
certain circumstances, causes, directly causes, 
professional deformation as a consequence; 
the determinant-condition is a certain circum-
stance, a background that, in combination with 
the cause, contributes to professional deforma-
tion. The analysis of scientifi c intelligence, re-
search materials and statistics allows us to clas-
sify the factors of social reality that in one way 
or another have an impact on the professional 
deformation of patrol offi cers of the National 
Police of Ukraine. Based on the “contribution” 
and the nature of infl uence on the process of 
professionalization of patrol offi cers of ideo-
logical and socio-economic factors, they can be 
grouped into groups: social or macro-system 
and micro-system determinants, which should 
include external organizational and internal 
organizational systems in general and activities 
of patrol police in particular, which refl ect the 
whole range of problems of management and 
scientifi c organization of work in the National 
Police of Ukraine t and personal determinants.

Keywords: determinants, patrol police, Na-
tional Police of Ukraine, deformation, crime 
prevention, service crimes.
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Ó×ÀÑÍÈÊÈ ÎÑÂ²ÄÓÂÀÍÍß Ï²Ä ×ÀÑ 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß

Статья посвящена анализу порядка про-
ведения освидетельствования. Поскольку в за-
конодательстве не четко определены цели и за-
дачи этого следственного (розыскного) действия. 
А это приводит к смешиванию указанных поня-
тий в научной юридической литературе. Кроме 
этого, недостаточно определенными остаются 
виды освидетельствования и процессуальный по-
рядок их производства; нечетко сформулировано 
в законе фактические основания его проведения; 
нет процессуальной регламентации порядка осу-
ществления принудительного освидетельство-
вания. Это дает возможность органам досудеб-
ного расследования в правоприменении по своему 
усмотрению толковать некоторые положения 
закона, создает условия для необоснованного 
ограничения прав и свобод участников уголов-
ного судопроизводства, привлеченных к проведе-
нию следственных (розыскных) действий.
Ключевые слова: освидетельствование, 

следственные (розыскные) действия, следова-
тель, прокурор, понятые, специалист, врач, су-
дебно-медицинский эксперт.

 ÖÈËÞÐÈÊ ²ííà ²ãîð³âíà - àñèñòåíò êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ³ 
ïðîöåñó Íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòóòó ïðàâà, ïñèõîëîã³¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ îñâ³òè 
Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó «Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà»

ÓÄÊ 343.132

ностей у правовому регулюванні процесу-
альних правовідносин і розбіжностей у те-
орії кримінального процесуального права 
та практичній діяльності з розслідування 
кримінальних правопорушень. Зазначене 
стосується деяких аспектів провадження 
слідчих (розшукових) дій, врегульованих 
КПК України, зокрема освідування.

13 квітня 2012 року Верховна Рада 
України прийняла Кримінальний процесу-
альний кодекс України, що набрав чиннос-
ті 20 листопада 2012 року. Відповідно до-
ч. 1 ст. 241 КПК, слідчий, прокурор здій-
снює освідування підозрюваного, свідка 
або потерпілого для виявлення на їхньому 
тілі слідів кримінального правопорушення 
або особливих прикмет, якщо для цього не 
потрібно проводити судово-медичну екс-
пертизу.
Освідування – це самостійна слідча (роз-

шукова) дія, що посідає чільне місце серед 
засобів збирання доказів у кримінальному 
провадженні. Якщо недооцінити важли-
вість і значущість освідування та замінити 
його іншою слідчою (розшуковою) дією, 
наприклад, призначенням і проведен-
ням судово-медичної експертизи, це може 
спричинити негативні наслідки, які у своїх 
роботах досліджували вчені. У разі призна-
чення судово-медичної експертизи й по-
становки питань щодо тілесних ушкоджень 
на тілі підозрюваного, обвинуваченого або 
потерпілого, з огляду на те, що в подібних 
випадках питання щодо проведення осві-
дування як самостійної слідчої (розшуко-

Вступ
Однією з гарантій забезпечення прав і 

законних інтересів людини на досудовому 
розслідуванні є чітка та недвозначна про-
цесуальна регламентація діяльності учас-
ників кримінального провадження з метою 
дотримання процесуальної форми під час 
проведення слідчих (розшукових) й інших 
процесуальних дій, прийнятті проміжних 
і підсумкових процесуальних рішень. На-
томість наявність колізій при здійсненні 
такої діяльності спричиняє появу супереч-
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вої) дії не постає, виникає загроза, що інші 
сліди злочину на тілі особи залишаться не-
дослідженими. Це може призвести до втра-
ти необхідних доказів, відновлення яких 
не завжди можливе. 

Постановка проблеми
Законодавча регламентація у статті 241 

КПК України порядку проведення осві-
дування є недосконалою, оскільки чітко 
не визначено мету і завдання цієї слідчої 
(розшукової) дії. А це призводить до змішу-
вання зазначених понять у науковій юри-
дичній літературі. Крім цього, недостатньо 
визначеними залишаються види освіду-
вання та процесуальний порядок їх про-
вадження; не чітко сформульовано в законі 
фактичні підстави його проведення; немає 
процесуальної регламентації порядку про-
вадження примусового освідування. Це 
надає можливість органам досудового роз-
слідування у правозастосуванні на власний 
розсуд тлумачити деякі положення закону, 
що створює умови для необґрунтованого 
обмеження прав і свобод учасників кримі-
нального провадження, залучених до про-
ведення слідчих (розшукових) дій. 

Аналіз останніх досліджень
Питання мети та завдання освідування 

як слідчої (розшукової) дії досліджували 
у своїх працях О. А. Борідько, В. В. Вап-
нярчук, Ю. М. Грошевий, О. В. Каплі-
на, Л. М. Лобойко, Б. Є. Лук’янчиков, 
Є. Д. Лук’янчиков, К. О. Чаплинський, 
А. П. Черненко, О. Г. Шило та багато ін-
ших. Однак численні дослідження цього 
питання не забезпечили формування єди-
ної позиції та його єдиного тлумачення. 

Метою цієї статті висвітлення особли-
востей проведення освідування особами, 
які мають на це право.

Виклад основного матеріалу
Залежно від виду освідування, части-

ною 7 статті 223, частиною 2 статті 241 КПК 
України під час його проведення передба-
чено участь певних осіб в обов’язковому по-
рядку та їх можлива участь на розсуд слід-
чого. 

Особами, які здійснюють і беруть участь 
в освідуванні, за КПК України є слідчий, 
прокурор за участю судово-медичного екс-
перта або лікаря, поняті. Визначення осіб, 
які мають проводити освідування, залежить 
від виду цієї слідчої (розшукової) дії. Таким 
чином, в особи, яка підлягала освідуванню, 
не було законної підстави вимагати відводу 
слідчого від участі в проведенні цієї слідчої 
дії.
Водночас слід визнати за доцільне за 

наявності клопотання підозрюваного про 
відвід слідчого доручити проведення осві-
дування лікарю. Слідчий міг би не бути 
присутнім під час освідування й з особис-
тої ініціативи, якщо це зумовлено мораль-
но-етичними міркуваннями. Однак як він 
може прийняти рішення щодо своєї участі 
в освідуванні, законодавець чітко не визна-
чив. У пункті 1 частини 2 статті 39 КПК 
України лише зазначено про повноважен-
ня керівника органу досудового розсліду-
вання у випадках здійснення досудового 
розслідування слідчою групою визначати 
старшого цієї групи, який керуватиме ді-
ями інших слідчих.
На наш погляд, у проведенні освідуван-

ня повною мірою може брати участь також 
учасник, який представляє інтереси певної 
особи, що є гарантією дотримання прав і 
законних інтересів освідування. Зокрема, 
під час проведення освідування неповно-
літнього або недієздатного чи обмежено ді-
єздатного має бути присутнім їх законний 
представник. Участь цієї особи є необхід-
ною з урахуванням дачі можливих пояс-
нень з приводу наявності яких-небудь осо-
бливих прикмет, ушкоджень, слідів тощо.
У процесі освідування для виявлення, 

фіксації та вилучення особливих прикмет 
виникає потреба застосовувати спеціаль-
ні знання. Мета залучення спеціаліста до 
участі в слідчих (розшукових) діях – розши-
рення практичних можливостей слідчого у 
кваліфікованому проведенні певних дій, до-
сягнення при цьому повного, об’єктивного 
та всебічного з’ясування обставин події, 
яку розслідують, сприяння своїми профе-
сійними знаннями і навичками виявленню, 
фіксації та вилученню доказів. Особливістю 
цієї форми застосування спеціальних знань 
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є те, що закон розрізняє два види їх участі 
під час проведення слідчих (розшукових) 
дій – обов’язкове та факультативне [1]. 
Якщо в слідчого виникають труднощі 

під час самостійного проведення освідуван-
ня у зв’язку з незнанням медичних термінів 
і загроза неправильного описання виявле-
них слідів кримінального правопорушення 
чи особливих прикмет, то саме в цих ви-
падках доцільним є його звернення до про-
курора для призначення судово-медичного 
освідування. 
Беручи участь у проведенні освідуван-

ня, лікар як спеціаліст має впливати на ви-
явлення та фіксацію слідів злочину й осо-
бливих прикмет, зокрема: акцентує увагу 
слідчого на ті особливості тіла, які він не 
помітив (наприклад, наявність рубця або 
пігментної ділянки шкіри); дає характе-
ристику тілесного ушкодження (садно, си-
нець, рана); допомагає правильно описати 
виявлені ушкодження тіла, точно вказавши 
їх локалізацію відповідно до анатомічної 
будови людини; допомагає точно визначи-
ти форму ушкодження, його розміри, влас-
тивості, колір; здійснює дії, безпосередньо 
спрямовані на вилучення виявлених слідів 
злочину (крові, сперми); проводить кон-
сультації слідчому щодо обставин, за якими 
він спостерігає з позиції медичних знань, 
роз’яснює причини, їх значення, наслід-
ки виявлення ушкоджень та інших слідів 
злочину, а також деяких видів особливих 
прикмет; висловлює припущення про час, 
механізм виникнення виявлених слідів, 
а також про можливе розміщення потер-
пілого й злочинця в момент утворення на 
тілі освідуваної особи тілесних ушкоджень; 
дає пояснення по суті проведення ним дій, 
спрямованих на встановлення, фіксацію й 
вилучення слідів злочину чи ті сліди й по-
шкодження, пов’язані із вчиненням злочи-
ну, які може бути виявлено на інших ділян-
ках тіла або на місці події [2].
Особливість статусу лікаря як спеціаліс-

та полягає також у тому, що він має визна-
чити характер дій, які можуть становити 
небезпеку для здоров’я освідуваної особи 
та проведення яких заборонено законом. 
Водночас лікар управі вимагати занесен-
ня у протокол слідчої (розшукової) дії сво-

їх заперечень з приводу провадження тих 
діянь, які з погляду медицини небезпечні 
для здоров’я цієї особи [3].
Важливою є також і та обставина, що 

почуття сорому в людини не має виникати 
під час огляду її тіла лікарем чи експертом, 
тому закон не вимагає, щоб ці особи були 
однієї статі з освідуваним [4].
Кримінальне процесуальне законодав-

ство України, крім лікаря, не передбачає 
участі в освідуванні іншого спеціаліста. 
Водночас у практичній діяльності мають 
місце випадки запрошення до участі в осві-
дуванні інших осіб, які володіють спеціаль-
ними знаннями. Такими знаннями у кримі-
нальному провадженні вважають знання та 
навички, отримані внаслідок фахової освіти 
та практичної діяльності в будь-якій галузі 
науки, техніки, мистецтва чи ремесла, які 
використовують визначені законом учас-
ники процесу в межах наданих кожному з 
них повноважень для виконання за певною 
процедурою процесуальних завдань [4].
Не менш актуальною є проблема участі 

під час проведення освідування понятих, 
які своїми підписами підтверджують отри-
мані результати цієї слідчої (розшукової) 
дії.
Приймаючи рішення про залучення по-

нятих до участі в проведенні освідування, 
слід керуватися етичними міркуваннями, 
на чому слушно наголошують як науков-
ці, так і практичні працівники. З почуття 
сором’язливості не кожна особа бажає, щоб 
під час огляду її тіла були присутні сто-
ронні особи. Не заглиблюючись у сутність 
цього питання, зазначимо лише, що одним 
з випадків запрошення понятих є необхід-
ність запобігти можливим неправомірним 
скаргам на дії слідчого. Для вирішення 
цього питання слід врахувати пропозицію 
В. Г. Дрозд, яка цілком слушно зазначає, 
що запрошення до участі понятих доцільно 
погоджувати з особою, з огляду на етичні 
міркування, однак остаточне рішення при-
ймає слідчий [5]. Необхідно усвідомлюва-
ти, що особі, яка добровільно погодилася 
на освідування, може бути неприємно, щоб 
її оголене тіло або його окремі частини 
оглядав не лише слідчий, а ще й поняті, 
які є запрошеними сторонніми особами. У 
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випадках, коли в освідуванні бере участь 
судово-медичний експерт або лікар, немає 
необхідності в залученні понятих. В інших 
випадках це право слідчого, яким він ко-
ристується залежно від слідчої ситуації, що 
склалася на кожний конкретний момент 
розслідування.
Якщо слідчий вирішив запросити поня-

тих, то ними не повинні бути сусіди, зна-
йомі, колеги тощо. У цьому разі освідувана 
особа має право клопотати про відвід поня-
тих і таке клопотання, на наш погляд, має 
бути задоволено. Для ще більш значного 
забезпечення гарантій невтручання в осо-
бисте та сімейне життя під час проведення 
освідування необхідно закріпити у КПК 
України право освідуваного заявляти від-
від будь-якій особі, яка бере участь у про-
веденні цієї слідчої (розшукової) дії, якщо 
є обґрунтовані підстави вважати, що такою 
особою можуть бути розголошені відомості 
щодо особистого та сімейного життя.
Коло суб’єктів кримінального про-

вадження, які здійснюють освідування 
чи беруть у ньому участь, за ступенем 
обов’язковості можна умовно поділити 
на обов’язкових та факультативних. Про-
те стійкого розподілу за цими критеріями 
учасників проведення саме освідування, 
враховуючи її специфіку, немає.
У залежності від виду освідування, 

можна виокремити такі види суб’єктів. 
Під час проведення слідчого освідування 
обов’язковим учасником слідчої (розшуко-
вої) дії є посадова особа – слідчий, проку-
рор, які не завжди є однією особою, що про-
водить цю процесуальну дію у криміналь-
ному провадженні. Зокрема, відповідно до 
частини 2 статті 36 КПК України, прокурор 
здійснює не досудове розслідування, а про-
цесуальне керівництво за кримінальним 
провадженням. Отже, посадовою особою, 
що розслідує злочин, є слідчий, а посадо-
вою особою, яка проводить освідування, 
може бути прокурор. 
Беззаперечним є те, що факультативни-

ми учасниками під час здійснення слідчого 
освідування є судово-медичний експерт або 
лікар (частина 2 статті 241 КПК України), 
а також спеціаліст ( ст.71 КПК України). 
Участь спеціаліста в досудовому розсліду-

ванні зводиться до надання безпосередньої 
технічної допомоги. На наше переконання, 
перелік факультативних учасників освіду-
вання в статті 241 КПК України необхідно 
розширити та запропонувати законодавчо 
закріпити можливість участі в проведенні 
освідування й інших спеціалістів з різних 
галузей науки і техніки, про що вже зазна-
чалося раніше.
Під час медичного освідування як са-

мостійного виду цієї слідчої (розшукової) 
дії, навпаки, обов’язковим її суб’єктом, про 
що зазначено в ч. 2 ст. 241 КПК України, є 
лікар. Водночас необхідно з’ясувати, чому 
лише лікар може провести освідування осо-
би, пов’язане з оголенням її тіла. На наш 
погляд, законодавець учиняє непослідов-
но, не зазначивши судово-медичного екс-
перта серед спеціалістів, які також можуть 
здійснити освідування особи, пов’язане, 
зокрема, з її оголенням. Судово-медичний 
експерт – це спеціаліст, що має вищу медич-
ну освіту, стаж і досвід роботи саме в галузі 
судової медицини. Більше того, судово-ме-
дичний експерт якісніше встановить на тілі 
особи особливі прикмети та сліди злочину, 
пов’язані з розслідуваною подією, на відмі-
ну від лікаря, для якого медичне освідуван-
ня особи належить до кола додаткових, а не 
головних обов’язків. 
Віднесення слідчого, прокурора до 

певної групи суб’єктів є питанням супе-
речливим. У законодавстві України перед-
бачено лише одне обмеження щодо забо-
рони присутності цих посадових осіб під 
час проведення судово-медичного освіду-
вання – оголення освідуваної особи. Отже, 
на нашу думку, обов’язковими учасниками 
проведення судово-медичного освідування 
є як судово-медичний експерт, лікар, так і 
слідчий, прокурор, за винятком проведен-
ня цієї слідчої (розшукової) дії, що супрово-
джується оголенням освідуваної особи.
Незалежно від виду освідування, у кри-

мінальному процесуальному законодавстві 
України передбачено участь понятих: за 
КПК України – поняті мають обов’язково 
бути присутніми під час проведення низки 
слідчих (розшукових) дій, зокрема освіду-
вання (ч. 7 ст. 223 КПК України). На нашу 
думку, підхід щодо участі понятих, визна-
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чений у КПК України, виключає ситуації, 
коли слідчий на свій розсуд визначає склад 
учасників проведення освідування, є до-
датковою гарантією забезпечення прав 
освідуваної особи, дотримання законності 
під час освідування.
Відповідно до чинного КПК України, 

коло факультативних учасників освідуван-
ня розширене двома категоріями осіб:

1) особи, права та законні інтереси 
яких може бути обмежено або порушено;

2) особи, які ініціювали проведення 
освідування, та їх захисники чи представ-
ники.
У ч. 2 ст. 223 КПК України зазначено, 

що під час проведення освідування слід-
чий, прокурор уживають належних заходів 
для забезпечення присутності під час про-
ведення слідчої (розшукової) дії особам, які 
беруть у ній участь, роз’яснюють їх права 
і обов’язки, передбачені КПК України, а 
також відповідальність, установлену зако-
ном. Якщо особа є учасником кримінально-
го провадження й має визначений проце-
суальний статус, їй роз’яснюють відповідні 
цьому статусу прав та обов’язки.
В інших ситуаціях необхідно визначи-

ти процесуальний статус особи, права та 
законні інтереси якої може бути обмежено 
чи порушено. Наприклад, під час освіду-
вання особи, яка підозрюється у вчиненні 
злочину, з метою встановлення особливих 
прикмет, що супроводжуються її оголен-
ням, може бути порушено право освіду-
ваної особи на невтручання у її приватне 
життя.
Відповідно до ч. 6 ст. 223 КПК України, 

слідча (розшукова) дія, яку здійснюють за 
клопотанням сторони захисту, потерпіло-
го, проводять за участю особи, яка її ініцію-
вала, та (або) її захисника чи представника, 
крім випадків, коли з огляду на специфіку 
слідчої (розшукової) дії це неможливо або 
ця особа письмово відмовилась від участі в 
ній. Під час проведення цієї слідчої (розшу-
кової) дії присутні особи, які її ініціювали, 
мають право ставити питання, висловлюва-
ти свої пропозиції, зауваження та запере-
чення щодо порядку проведення відповід-
ної слідчої (розшукової) дії, що обов’язково 
заносять до протоколу.

Із цього положення ми бачимо, що 
право ініціювати проведення освідування 
мають потерпілий і його представник, а 
також згідно з п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК Укра-
їни, підозрюваний, обвинувачений (під-
судний), засуджений, виправданий, особа, 
стосовно якої передбачено застосування 
примусових заходів медичного чи вихов-
ного характеру або вирішували питання 
про їх застосування, їхні захисники та за-
конні представники. 
Таким чином, учасників освідування 

можна розділити на обов’язкових і факуль-
тативних залежно від процесуальної фор-
ми кримінального провадження й виду 
освідування, передбаченого процесуаль-
ним законом.

Висновки
Враховуючи усе вищевикладене, ми 

дійшли висновку, що за КПК України 
під час проведення слідчого освідування 
обов’язковими учасниками є посадові осо-
би – слідчий чи прокурор, які безпосеред-
ньо його проводять, освідувана особа, по-
няті. До факультативних учасників нале-
жать судово-медичний експерт, лікар, інші 
спеціалісти, а також особи, права та законні 
інтереси яких може бути обмежено чи по-
рушено, та особи, які ініціювали прове-
дення цієї слідчої (розшукової) дії. Під час 
проведення судово-медичного освідування 
обов’язкові учасники це судово-медичний 
експерт чи лікар, освідувана особа, а також 
слідчий, прокурор, поняті. Факультатив-
ними учасниками проведення цього виду 
освідування можуть бути спеціалісти, а та-
кож особи, права та законні інтереси яких 
може бути обмежено або порушено, та осо-
би, які ініціювали проведення цієї слідчої 
(розшукової) дії.
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SUMMARY 
One of the guarantees of ensuring the rights 

and legitimate interests in the pre-trial investigation 
is clear and unambiguous procedural regulation 
of activity of participants of criminal proceedings 
with the aim of observance procedural forms during 
the conduct of investigative (search) and other 
procedural actions, acceptance of intermediate and 
fi nal procedural decisions. But the existence of 
confl icts in the implementation of such activities was 
the emergence of contradictions in the legal regulation 
and legal proceedings, disputes in the theory of criminal 
procedural law and practice for the investigation of 
criminal offences. The marked touches some aspects of 
investigative (search) actions regulated by the Criminal 
procedure code of Ukraine, in particular examination.

Examination is an independent investigative 
(search) activity that occupies a prominent place among 
the ways of gathering evidence in criminal proceeding. 
If underestimate the importance and signifi cance of 
examination and replace it with another investigative 
(search) action, for example, the appointment and 
conduct of forensic-medical examination, it may lead 
to negative consequences, which were examined by 
scientists in their works. In the case of appointment 
of a forensic-medical examination and ask questions 
regarding injuries on the body of the suspect, the 
accused or the victim, given that in such cases the 
question of holding the examination as an independent 
investigative (search) actions does not occur, there is 
a threat that other traces of the crime on the human 
body remains unexplored. This may result the loss of 
necessary evidence, the recovery of which is not always 
possible.

Depending on the kind of examination, part 7 of 
article 223, part 2 of article 241 of Criminal procedure 
code of Ukraine during it realization is envisaged 
participating of certain persons in the obligatory order 
and their possible participation at the discretion of the 
investigator.

Individuals who provide and take part in the 
examination by the Criminal procedure code of Ukraine 
is the investigator, prosecutor with the participation 
of a forensic-medical expert or doctor, concepts. 
The defi nition of persons who should conduct the 
examination depends on the kind of this in vestigatory 
(search) actions. Thus, persons who were subject to 
examination, there was no legitimate reason to demand 
the removal of the investigator from participation in the 
conduct of this investigation.

Participants of examination can be divided into 
compulsory and optional, depending on the procedural 
form of criminal proceedings and examination under 
the procedural law.

Key words: education, investigators (investigative) 
actions, investigator, prosecutor, notions, specialist, 
doctor, forensic expert.

АНОТАЦІЯ 
Законодавча регламентація у статті 241 

КПК України порядку проведення освідування 
є недосконалою, оскільки чітко не визначено 
мету і завдання цієї слідчої (розшукової) дії. А 
це призводить до змішування зазначених по-
нять у науковій юридичній літературі. Крім 
цього, недостатньо визначеними залишають-
ся види освідування та процесуальний порядок 
їх провадження; не чітко сформульовано в за-
коні фактичні підстави його проведення; не-
має процесуальної регламентації порядку про-
вадження примусового освідування. Це надає 
можливість органам досудового розслідування 
у правозастосуванні на власний розсуд тлу-
мачити деякі положення закону, що створює 
умови для необґрунтованого обмеження прав і 
свобод учасників кримінального провадження, 
залучених до проведення слідчих (розшукових) 
дій.
Ключові слова: освідування, слідчі (розшу-

кові) дії, слідчий, прокурор, поняті, спеціаліст, 
лікар, судово-медичний експерт.
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ÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎ¯ ÎÑÍÎÂÈ 
ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÏÎÊÀÐÀÍÍß Ó ÂÈÄ² ØÒÐÀÔÓ ÄÎ 

ÍÅÏÎÂÍÎË²ÒÍ²Õ

У статті наголошено на тому, що зусилля-
ми  Організація Об’єднаних Націй та Ради Єв-
ропи протягом 2-ї половини XX століття були 
створені стандарти  покарання неповнолітніх 
за вчинення того чи іншого кримінально кара-
ного діяння. Міжнародне і європейське співто-
вариство кодифікувало створені стандарти у 
багатьох джерелах міжнародного права.  
Доведено, що міжнародно-правові стандар-

ти у сфері застосування штрафу до неповноліт-
ніх спрямовані на те, щоб кожна дитина, яка, 
як вважається, порушила кримінальне законо-
давство чи звинувачується в його порушенні, 
мала відповідні гарантії, що обумовлені особли-
вим ставленням суспільства до цінності дитин-
ства; забезпечувалась повна повага її особистого 
життя на всіх стадіях розгляду.
Робиться висновок, що міжнародні нор-

мативно-правові акти таких організацій, 
як ООН та Ради Європи, які мають як 
загальнообов’язковий, так і рекомендаційний ха-
рактер, використовуючи кримінально-правову 
модель застосування покарання стверджуєть-
ся, що міжнародна правова спільнота прийня-
ла ряд документів, у яких чітко простежується 
тенденція гуманізації кримінально-правового 
реагування до неповнолітніх осіб, які порушили 
кримінальний закон. Складовою цієї тенденції є 
широке застосування штрафу до неповнолітніх, 
який є громадською санкцією не пов’язаною з ізо-
ляцією від суспільства. 
Ключові слова: неповнолітній, покарання, 

штраф, міжнародні стандарти, поводження.

 ÌÈÖÜÊÀ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ - âèêëàäà÷ öèêëó çàãàëüíîïðàâîâèõ 
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учених, на сьогодні ця тематика також зали-
шається актуальною. Ще наприкінці XIX – на 
початку XX ст. почались робитись спроби по-
шуку альтернатив такому виду  покарання, як 
позбавлення волі. 
Не буде новиною, що національне зако-

нодавство у сфері застосування покарання 
до неповнолітніх має відповідати вимогам 
міжнародних стандартів. З цього приводу 
відмічають В.М. Бурдін та Л.М. Палюх, що 
законодавство України про кримінальну від-
повідальність у ряді випадків не відповідає 
положенням зазначених у міжнародно-право-
вих актах, потребує узгодження з ними, міс-
тить низку недоліків (колізій, прогалин), які 
негативно позначаються на правозастосовний 
практиці [3, с. 108].
У програмі I Міжнародного конгресу об-

говорювались  проблемі питання «Чи є мож-
ливість замінити короткострокове позбавлен-
ня волі і неплатіж штрафу посиленими робо-
тами без позбавлення волі?» [16, с.173], навко-
ло цього питання виник неабиякий інтерес та 
точились жваві дискусії, що були перенесені 
на наступні конгреси. Наступним кроком у 
розвитку альтернатив позбавленню волі  став 
III Міжнародний тюремний конгрес, який 
відбувався в Римі, на ньому торкнулися пи-
тання запровадження альтернатив коротко-
строковому тюремному ув’язненню до пропо-
зицій увійшли: штраф; судова догана; приму-
сові роботи без позбавлення волі; обмеження 
у виборі місця проживання [16, с.174]. 
На Конгресі, що відбувався в Лондоні під 

впливом англійських делегатів, була винесена 

Штраф як вид кримінального покарання 
неповнолітніх за всі часи свого існування при-
вертав увагу як зарубіжних, так і вітчизняних 
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резолюція, яка передбачала альтернативи, які 
були уже введені англійським законодавством 
це : штраф; система піклувального нагляду. 

IV Конгрес ООН з попередження злочин-
ності і поводження із засудженими визначив, 
що назріла необхідність пошуку необхідних 
альтернатив позбавленню волі і заходів спря-
мованих і заходів повернення правопоруш-
ників до суспільно корисної діяльності і  при-
йняв резолюцію № 8, яка рекомендувала кра-
їнам – членам ООН розширити застосування 
альтернативних тюремному ув’язненню санк-
цій і проводити інтенсивний пошук надійних 
видів альтернатив [16, с.174]. 
Зусиллями  Організація Об’єднаних Націй 

та Ради Європи протягом 2-ї половини XX 
століття були створені стандарти  покарання 
неповнолітніх за вчинення того чи іншого 
кримінально караного діяння. Міжнародне 
і європейське співтовариство кодифікувало 
створені стандарти у багатьох джерелах між-
народного права.  
Доктринальні джерела міжнародного пра-

ва визначають таку  класифікацію міжнарод-
них стандартів: за масштабом дії (уні-
версальні й регіональні);  за спеціалізаці-
єю (стандарти загального і спеціального харак-
теру);  за обов’язковістю для держав-учас-
ниць  (обов’язкові й стандарти-рекомендації).
З приводу класифікації міжнародних стан-

дартів необхідно погодитись з думкою вченої 
О.О. Бублік  яка додає до цієї класифікації ще 
один  поділ –  за джерелами походження, 
підкреслюючи види міжнародних договорів 
(пакти, конвенції) а також  норми і принципи, 
прийняті урядовими і неурядовими організа-
ціями [2, с. 148].  
Досліджуючи альтернативні позбавленню 

волі покарання, Е.В. Хромих виділяє такі дві 
групи міжнародних стандартів, умовно поді-
ляючи їх за способом регулювання на такі: 
які регулюють застосування позбавлення 
волі; які регулюють застосування покарання, 
і інших заходів, альтернативних позбавленню 
волі (не пов’язаного з позбавленням волі – О.М.) 
[15, с. 68]. 
Є.С. Назимко, вивчаючи інститут неповно-

літніх у кримінальному праві України через 
призму  діючих джерел міжнародного права 
відносить  Декларацію прав дитини  1959 р., 
Мінімальні стандартні правила Організації 

Об’єднаних Націй, що стосуються відправлен-
ня правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські 
правила)  1985 р., Конвенція про права дити-
ни від 20 листопада 1989 р., Мінімальні стан-
дартні правила Організації Об’єднаних Націй 
по відношенню до заходів, які не пов’язані із 
тюремним ув’язненням 1990 р., Правила Ор-
ганізації Об’єднаних Націй, які стосуються за-
хисту неповнолітніх, позбавлених волі  1990 р., 
Керівні принципи Організації Об’єднаних 
Націй для попередження злочинності серед 
неповнолітніх (Ер-Ріядські керівні принци-
пи)  1990 р., Керівні принципи ООН по від-
ношенню до дій в інтересах дітей у системі 
кримінального правосуддя (додаток до від-
повідної резолюції Економічної та Соціальної 
Ради ООН від 21 липня 1997 р.). Рекоменда-
цію № R (2008) 11 Комітету Міністрів держа-
вам-членам Ради Європи «Про Європейські 
правила по відношенню до неповнолітніх 
правопорушників, засуджених до покарань 
та заходів кримінально-правового характеру» 
[9, с. 226-227].   Н.Л. Березовська, приводячи 
аналіз міжнародно-правових документів, які 
стосуються правового статусу неповнолітніх 
злочинців, поділяє їх на два види загального і 
спеціального характеру [1, с. 128]. 
Загальними видами є Декларацію прав 

дитини 1924 р., Декларацію прав дитини 
1959, Конвенцію про права дитини 1989 р. До 
спеціальних – Мінімальні стандартні правила 
Організації Об’єднаних Націй, що стосуються 
відправлення правосуддя стосовно неповно-
літніх (Пекінські правила) 1985 р., Керівні 
принципи Організації Об’єднаних Націй для 
попередження злочинності серед неповно-
літніх (Ер-Ріядські керівні принципи) 1990 р., 
Мінімальні стандартні правила ООН щодо за-
ходів, не пов’язаних із тюремним ув’язненням 
(Токійські правила) 1990 р. та ін., які закрі-
плюють положення щодо засуджених, у тому 
числі й неповнолітніх. 
Фундаментальним міжнародно-правовим 

актом ООН, що проголошує права і свободи 
дитини є Декларація прав дитини  1959 року. 
У преамбулі Декларації вказується, що дити-
на через її розумову незрілість потребує спеці-
альної охорони і турботи, включаючи належ-
ний правовий захист [4].
Норми Декларації знайшли своє підтвер-

дження у Конвенції ООН про права дитини, 
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яка ще має назву «Світова Конституція прав 
дитини»,  вона є першим і основним докумен-
том обов’язкового характеру.   У Конвенції 
ООН про права дитини 1989 р. проголошено, 
що дитина має бути повністю підготовлена до 
самостійного життя в суспільстві та вихована 
в дусі ідеалів проголошених у Статуті ООН.
У статті 40 Конвенції закріплено, що 

Держави-учасниці визнають право кожної 
дитини, яка, як вважається, порушила кри-
мінальне законодавство, звинувачується або 
визнається винною в його порушенні, на таке 
поводження, що сприяє розвиткові у дитини 
почуття гідності і значущості, зміцнює в ній 
повагу до прав людини й основних свобод ін-
ших та при якому враховуються вік дитини 
і бажаність сприяння її реінтеграції та вико-
нання нею корисної ролі в суспільстві.
З цією метою і беручи до уваги відповід-

ні положення міжнародних документів, дер-
жави-учасниці, зокрема, забезпечують, щоб: 
жодна дитина не вважалася порушником кри-
мінального законодавства, не була звинуваче-
на та визнана винною в його порушенні через 
дію чи бездіяльність, які не були заборонені 
національним і міжнародним правом на час їх 
здійснення; кожна дитина, яка, як вважаєть-
ся, порушила кримінальне законодавство чи 
звинувачується в його порушенні, мала при-
наймні такі гарантії: презумпцію невинуватос-
ті, поки її вина не буде доведена згідно із за-
коном; негайне і безпосереднє інформування 
її про звинувачення проти неї, а у випадку не-
обхідності, через її батьків чи законних опіку-
нів, та одержання правової й іншої необхідної 
допомоги при підготовці та здійсненні свого 
захисту;  невідкладне прийняття рішення з 
розглядуваного питання компетентним, не-
залежним і безстороннім органом чи судовим 
органом у ході справедливого слухання згід-
но із законом у присутності адвоката чи іншої 
відповідної особи і, якщо це не вважається 
таким, що суперечить найкращим інтересам 
дитини, зокрема, з урахуванням її віку чи 
становища її батьків або законних опікунів; 
свобода від примусу щодо наданих свідчень 
чи визнання вини; вивчення показань свідків 
звинувачення або самостійно, або за допомо-
гою інших осіб та забезпечення рівноправної 
участі свідків захисту та вивчення їх свідчень; 
якщо вважається, що дитина порушила кри-

мінальне законодавство, повторний розгляд 
вищим компетентним, незалежним і безсто-
роннім органом чи судовим органом згідно із 
законом відповідного рішення та будь-яких 
вжитих у цьому зв’язку заходів; безплатна до-
помога перекладача, якщо дитина не розуміє 
використовуваної мови чи не розмовляє нею; 
повна повага її особистого життя на всіх стаді-
ях розгляду.
Держави-учасниці прагнуть сприяти ство-

ренню законів, процедур, органів і установ, 
що мають безпосереднє відношення до дітей, 
які, як вважається, порушили кримінальне 
законодавство, звинувачуються чи визна-
ються винними в його порушенні, і зокрема: 
встановленню мінімального віку, нижче якого 
діти вважаються нездатними порушити кри-
мінальне законодавство; у випадку необхід-
ності і бажаності вжиттю заходів щодо пово-
дження з такими дітьми без використання су-
дового розгляду за умов повного додержання 
прав людини і правових гарантій.
Необхідна наявність таких різних захо-

дів, як догляд, положення про опіку і нагляд, 
консультативні послуги, призначення випро-
бного строку виховання, програми навчання і 
професійної підготовки, та інших форм догля-
ду, що замінюють догляд в установах, з метою 
забезпечення такого поводження з дитиною, 
яке забезпечувало б її добробут і відповідало її 
становищу та характеру злочину [4].
Досліджуючи положення Конвенції ООН 

«Про права дитини», Ю.В. Єгорова зазначає, 
виходячи з того, що неповнолітні особи є 
більш уразливою  категорію суб’єктів злочи-
ну, рекомендується більш лояльно підходити 
до здійснення правосуддя по відношенню до 
неповнолітніх [11, с.114]. На наш погляд, до-
цільно звернутися до такого міжнародного 
документа  Мінімальні стандартні правила 
ООН, які стосуються відправлення правосуд-
дя щодо неповнолітніх (Пекінські правила). 
Правила закріплюють стандарти поводження 
з неповнолітніми правопорушниками на всіх 
стадіях здійснення правосуддя, включаючи 
відбування покарання. При цьому в правилах 
передбачено норми на необхідність вдоскона-
лення системи правосуддя до неповнолітніх.
Ст.17.1 Пекінських правил визначає пе-

релік принципів якими повинен керуватись 
компетентний орган при засновуванні заходів 
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кримінально-правового  впливу, до переліку 
входять наступні принципи: заходи впливу 
завжди повинні бути співрозмірними не тіль-
ки з обставинами і тяжкістю правопорушень, 
але і з становищем та потребами неповно-
літнього, а також із потребами суспільства; 
рішення про обмеження особистої волі непо-
внолітнього повинно прийматися тільки піс-
ля ретельного розгляду питання, і обмеження 
повинно бути по можливості зведено до міні-
муму; неповнолітнього правопорушника не 
слід позбавляти особистої волі, якщо тільки 
він не визнаний винним у вчиненні серйозно-
го діяння [7].
Як стверджує Є.С. Назимко, юридичні і 

філософські цілі покарання, як «відплата по 
заслугах» та «загальне попередження» не мо-
жуть оминати та не враховувати такої фундо-
мантальної вимоги при застосуванні покаран-
ня за вчинення злочину, як  «інтереси суспіль-
ства». Міжнародні стандарти застосування 
покарання до неповнолітніх і не можуть оста-
точно поставити «найвищі інтереси» неповно-
літнього правопорушника вище за інтересів 
суспільства («інтереси справедливості»). Ця 
позиція підтверджується тим, що тяжкість  
вчиненого злочину та інтереси суспільства є 
взаємопов’язаними  складовими, які зумов-
люють винесення того чи іншого вироку не-
повнолітньому правопорушникові [6, с. 26].
З метою недопущення ізоляції неповно-

літнього від суспільства ст. 18 Пекінських 
правил закріплює широкий комплекс захо-
дів впливу, до яких належать: 1) постанови 
про опіку, керівництво і нагляд; 2) пробація;-
3) постанови про роботу на користь громади; 
4) фінансові покарання, компенсація і рести-
туція; 5) постанови про прийняття проміж-
них й інших заходів; 6) постанови про участь 
у груповій психотерапії й інших подібних за-
ходах; 7) постанови, що стосуються передачі 
на виховання, місця проживання або інших 
виховних заходів; 8) інші відповідні постано-
ви [7]. Зазначений перелік цих заходів дуже 
широкий, як ми бачимо, йому притаманні і 
фінансові покарання. 

 Універсальним міжнародним документом, 
який також встановлює стандарти поводжен-
ня з неповнолітніми, які вчинили злочин, є 
Мінімальні стандартні правила ООН щодо за-
ходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням 

(Токійські правила). Основною метою цих 
правил рекомендувати державам-членам 
розробити санкції, не пов’язані з тюрем-
ним ув’язненням і забезпечення можливості 
для максимального скорочення тюремного 
ув’язнення [8]. 
Правилом 3.2. Токійських правил перед-

бачено, що заходи, не пов’язані з тюремним 
ув’язненням неповнолітніх, застосовуються 
з у рахуванням таких обставин:  характер та 
ступінь тяжкості скоєного правопорушення; 
особливості та біографія правопорушника; 
мета вироку і права жертви [8].
Важливо звернути увагу й на вимоги адек-

ватності застосування кримінально-правових 
заходів до неповнолітніх, а саме те, що суди 
мають враховувати фізичній, психічній, соці-
альній вразливості неповнолітніх. 
Токійські правила визначають широкий 

спектр санкцій, які можуть бути альтернатива-
ми тюремному ув’язненню (ст. 8.2): усні санк-
ції, такі, як зауваження, догана і попереджен-
ня; умовне звільнення від відповідальності; по-
карання, пов’язані з поразкою в громадських 
правах; економічні санкції і грошові покаран-
ня, такі, як штрафи; конфіскація або постано-
ва про експропріацію; компенсація жертві; 
умовне покарання або покарання з відстроч-
кою; умовне звільнення і судовий нагляд; 
ухвала про виконання суспільно корисних 
робіт; направлення до виправної установи з 
обов’язковою щоденною присутністю; домаш-
ній арешт; будь-який інший вид поводження, 
не пов’язаний з тюремним ув’язненням; поєд-
нання зазначених заходів [8].
Як бачимо, зазначеними Правилами вста-

новлено, що штрафи можуть бути разови-
ми та поденними. Такі санкції передбачені у 
кримінальному законодавстві окремих кра-
їн континентальної правової сім’ї. Так, у КК 
ФРН покарання чітко розмежовані на основні 
і додаткові. До основних покарань належать: 
позбавлення волі; грошовий штраф; майно-
вий штраф [10, с. 84], це ще раз показує те що 
штраф може бути не тільки грошовим, а і май-
новим покаранням. 
Одним із розповсюджених майнових по-

карань за КК Франції є штраф, який поді-
ляється на звичайний грошовий штраф та 
штрафо-дні [5]. Відносно системи криміналь-
них покарань в Україні штраф є найменш 
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суворим покаранням для неповнолітніх.-
Актуальність цього покарання в системі кри-
мінального правосуддя України полягає в 
тому, що воно може бути направлено не тіль-
ки на грошові кошти, але і на майно, яке є осо-
бистою власністю правопорушника. 
Поряд з універсальними не меншого зна-

чення мають і регіональні правові стандарти, 
прийняті  Радою Європи. Окремі положення 
стосовно альтернатив тюремному ув’язненню, 
а штрафу зокрема, міститься в Резолюції міні-
стрів Ради Європи «Про деякі заходи покаран-
ня, альтернативні тюремному ув’язненню»-
10. 03.1976 р., цей документ має загальний ха-
рактер і не поширюється винятково на непо-
внолітніх. Підпункт b вищезгаданого право-
вого акта закріплює забезпечення широкого 
застосування штрафу з урахуванням матері-
ального становища суб’єкта відповідальнос-
ті, притому отримання штрафу передбачає 
необхідність, де це можливо розумної мінімі-
зації тюремного ув’язнення [12]. Ще одним 
актом, присвяченим альтернативам тюрем-
ному ув’язненню, затверджені Комітетом Мі-
ністрів Ради Європи 19.10.1992 р. «Європей-
ські правила щодо застосування громадських 
санкцій та заходів». У преамбулі цих правил 
визначено, що вони стосуються всіх санкцій 
і заходів, виконання яких не пов’язано з по-
збавленням волі. Тим не менше, заходи, які 
спеціально пов’язані з неповнолітніми, не 
охоплені цими правилами [13]. Правило 27, 
яке закріплює, що громадські санкції та заходи 
повинні застосовуватись таким чином, щоб не 
загострювати їй хворобливий характер. Пра-
вило 86 передбачає, що рішення про скасуван-
ня громадської санкції та заходу не повинно 
обов’язково призводити до ухвали рішення 
про позбавлення волі. У цьому випадку у разі 
призначення штрафу з розстрочкою виплати 
певними частинами  при можливій індексації 
сума платежу не повинна перевищувати реаль-
ного розміру на момент призначення його су-
дом [14, с.52, 53]. Проаналізувавши положення 
цього нормативного акта, ми  можемо сказати 
що він спрямований на мінімізацію викорис-
тання ізоляції від суспільства та широкого ви-
користання принципу економії кримінальної 
репресії, посилення громадських заходів та 
санкцій; забезпечення більшої гнучкості за-
стосування альтернативних  санкцій до непо-

внолітніх, які вступили в конфлікт із законом; 
застосування громадських санкцій та заходів 
щодо неповнолітніх.
Таким чином, проаналізувавши міжна-

родні нормативно-правові акти таких органі-
зацій, як ООН та Ради Європи, які мають як 
загальнообов’язковий, так і рекомендаційний 
характер, використовуючи кримінально пра-
вову модель застосування покарання, можна 
з впевненістю сказати, що міжнародна право-
ва спільнота прийняла ряд документів, у яких 
чітко простежується тенденція гуманізації 
кримінально-правового реагування до непо-
внолітніх осіб, які порушили кримінальний 
закон. Складовою цієї тенденції є широке за-
стосування штрафу до неповнолітніх, який є 
громадською санкцією, не пов’язаною з ізоля-
цією від суспільства. 
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SUMMARY 
The article notes that the efforts of the United 

Nations and the Council of Europe during the 
2nd half of the 20th century created standards 
for punishing minors for committing a criminal 
offense. The international and European 
community codifi ed standards in many sources of 
international law.

It has been proved that international legal 
standards in the fi eld of the application of fi nes to 
minors are aimed at ensuring that every child who 
is considered to have violated criminal law or is 
accused of violating it has appropriate guarantees 
due to the special attitude of society to the value of 
childhood; full respect for his personal life at all 
stages of the proceedings was ensured.

It is concluded that the international legal 
acts of organizations such as the UN and the 
Council of Europe are both generally binding and 
recommendatory in nature, using the criminal 
law model of the application of punishment, it is 
argued that the international legal community has 
adopted a number of documents that clearly trace 
the trend towards the humanization of criminal 
legal response of minors who violate the criminal 
law. A component of this trend is the widespread 
application of the fi ne to minors, which is a public 
sanction not related to isolation from society.

Key words: minor, punishment, fi ne, 
international standards of treatment.
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ÏÐÎÁËÅÌÈ ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß Ï²ÄÊÓÏÓ ÂÈÁÎÐÖß, 
Ó×ÀÑÍÈÊÀ ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌÓ

У статті, на основі аналізу практики 
розслідування, а також наукових та інших 
інформаційних джерел здійснено аналіз най-
більш суттєвих ускладнень, що виникають під 
час розслідування підкупу виборця, учасника 
референдуму. Акцентовано, що серед злочинів, 
пов’язаних з порушенням виборчих прав гро-
мадян, підкуп виборця, учасника референдуму 
є одним найбільш небезпечних злочинних про-
явів, які можуть негативно вплинути на ре-
зультати народного волевиявлення. 
Наголошено на необхідності застосуван-

ня слідчими спеціальних знань та положень 
нормативно-правових актів, що урегульову-
ють виборчий процес в Україні, у тому числі 
знанні та умінні працювати з відповідними 
специфічними документальними джерелами 
інформації.
Виявлено низький рівень методичного за-

безпечення розслідування таких злочинів, а 
також часто недостатній досвід слідчих у та-
ких провадженнях, що призводить до виник-
нення тактичних помилок. 
Підкреслено потребу у налагодженні ефек-

тивної взаємодії з широким колом суб’єктів 
– учасників виборчих перегонів, а також за-
лученні до процесу розслідування спеціалістів 
для отримання кваліфікованої допомоги.
Встановлено, що зважаючи на переважно 

латентний характер досліджуваних злочинів, 
що розглядаються, пошук та формування до-
казової бази у таких провадженнях є усклад-
неним, особливо в умовах процесуальних об-
межень щодо можливості проведення деяких 

 ÃÐÈÃÎÐÎÂÀ ªâãåí³ÿ Âîëîäèìèð³âíà - çäîáóâà÷ êàôåäðè äîñóäîâîãî 
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Постановка проблеми
Виборче право є одним з найважливі-

ших політичних прав людини та громадя-
нина, оскільки результатом його реалізації 
є формування органів законодавчої влади 
та місцевого самоврядування. Під час вибо-
рів формується політична еліта суспільства, 
відбувається відбір політичних лідерів, які, 
у свою чергу, здійснюючи керівні функції, 
визначатимуть стратегічні вектори зовніш-
ньої та внутрішньої політики держави у ці-
лому. 
Інтенсифікація виборчих процесів 

останнім часом, з одного боку, демонструє 
демократичний вектор розвитку нашої дер-
жави, але з іншого – викриває проблеми, 
що підтверджують недосконалість існуючої 
виборчої системи. Примітно, що однією з 
масових проблем виборчого процесу стала 
реалізація в різних регіонах нашої краї-
ни різноманітних технологій, пов’язаних 
з підкупом виборців. Так, за свідченнями 
громадянської мережі «Опора», врахову-
ючи непоодиноку спрямованість значної 

слідчих (розшукових) дій, які випливають з по-
ложень чинної кримінальної норми.
Констатовано, що негативний вплив на 

ефективність виявлення та розслідування 
злочинів, що досліджуються, здійснює толе-
рантне ставлення значної частини громадян 
до дій, що містять ознаки одержання непра-
вомірної вигоди під час виборчих перегонів.
Ключові слова: проблеми розслідування, 

підкуп, виборчий процес, неправомірна вигода.
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частини кандидатів щодо матеріального 
мотивування виборців, найбільша кількість 
досудових розслідувань щодо фактів під-
купу виборців (41% від загальної кількості 
проваджень, що відкриті у зв’язку з пору-
шенням виборчих прав) є прогнозованою 
[1, c. 9]. Водночас, якщо оцінювати наслід-
ки впливу на результати голосування ви-
борців різних типів порушень, то підкуп 
виборців, без перебільшення, належить до 
найбільш серйозних із них.

Аналіз останніх досліджень
Враховуючи безумовну актуальність 

означеної проблеми, вона неодноразово 
ставала предметом вивчення у межах на-
укових досліджень різного спрямування. 
Так, окремі питання протидії злочинам та 
іншим правопорушенням у сфері реаліза-
ції законодавства про вибори у контексті 
їх кримінально-правової кваліфікації, осо-
бливостей розслідування, кримінологічної 
характеристики та профілактики досліджу-
вали Ю. О. Андрейко, Л. В. Гудзь, В. М. Ко-
лесниченко, А. М. Колодій, В. В. Костриць-
кий, С. В. Красноголовець, О. В. Кубарєва, 
О. В. Лавринович, С. Я. Лихова, Т. П. Ма-
тюшкова, Л. П. Медіна, М. І. Мельник, 
С. А. Мозоль, М. О. Мягков, М. Л. Ставній-
чук, Ю. М. Тодика, М. І. Хавронюк та ін. 
Крім того, численні публікації з означеної 
тематики часто трапляються у засобах ма-
сової інформації, втім мають здебільшого 
публіцистичний характер.
Для протидії зазначеним негативним 

тенденціям у нашій державі здійснено 
комплекс заходів різного спрямування. 
Йдеться, насамперед, про створення на 
законодавчому рівні відповідної міжна-
родним стандартам системи гарантування 
конституційних виборчих прав громадян 
України, а також забезпечення активної 
участі у виборчому процесі як міжнарод-
них спостерігачів, так і представників гро-
мадськості. Втім, вкрай важливим інстру-
ментом протидії зазначеним порушенням 
є об’єктивне, повне та ефективне розслі-
дування кримінальних проваджень у по-
дібних злочинах та притягнення до відпо-
відальності насамперед організаторів схем 
підкупу або осіб-замовників так званих «ко-

рупційних пірамід», а не лише безпосеред-
ніх виконавців злочинних дій.
Як свідчить аналіз практики, розсліду-

вання злочинів, передбачених ст. 160 КК 
України («Підкуп виборця, учасника рефе-
рендуму»), характеризується цілою низкою 
ускладнень, що зумовлені різними чинни-
ками. Відтак, метою статті є виявлення та 
аналіз проблемних аспектів, що виникають 
під час розслідування означених злочинів.

Виклад основного матеріалу
Найбільш очевидною особливістю про-

цесу розслідування підкупу виборця, учас-
ника референдуму, є те, що, зважаючи на 
банкетний характер ст. 160 КК України, 
процес доказування на початковому ета-
пі розслідування таких злочинів потребує 
застосування слідчим спеціальних знань 
щодо організації та проведення виборчого 
процесу. Відтак, слідчі повинні бути обізна-
ні у питаннях законодавчого регулювання 
виборів, працювати з різного роду вибор-
чими документами (як важливим джерелом 
доказової інформації), налагодити взаємо-
дію з іншими правоохоронними органа-
ми, судами та громадськими організаціями 
(членами виборчих комісій, офіційними 
спостерігачами, представниками політич-
них партій, виборчих штабів і блоків та 
іншими учасниками виборчого процесу), 
а також, за необхідності, звертатися по до-
помогу до відповідних фахівців. Крім того, 
ускладнення часто виникають і у зв’язку з 
необхідністю встановлення причетності до 
злочину службових осіб органів влади та 
місцевого самоврядування. У цьому аспекті 
доцільно також наголосити на необхідності 
урахування слідчими можливої протидії з 
боку зацікавлених осіб, а також їхнього со-
ціального становища, посадового чи(і) по-
літичного статусу.
По-друге, оскільки ст. 160 була внесена 

до Кримінального кодексу України лише 
у 2014 році, методичне забезпечення про-
цесу розслідування таких злочинів, як і до-
свід здійснення подібних проваджень пра-
цівниками правоохоронних органів часто 
виявляються недостатніми. Зважаючи на 
зазначене, слідчі часто припускаються по-
милок як під час розслідування злочинів, 
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пов’язаних з порушенням виборчого зако-
нодавства у цілому, так і підкупу виборців, 
зокрема. За результатами вивчення прак-
тики, найбільш типовими недоліками у 
цьому сенсі є:

- незнання слідчими та керівниками 
слідчих підрозділів положень та норм спе-
ціальних статей Кримінального кодексу 
України щодо злочинів, пов’язаних з по-
рушеннями виборчих прав громадян, а та-
кож виборчих законодавчих актів. Звідси, 
як результат – невірна кваліфікація злочи-
нів (зокрема щодо розмежування суміжних 
складів злочинів, пов’язаних з порушенням 
виборчого законодавства); 

- відсутність у більшості криміналь-
них проваджень планування слідчих (роз-
шукових) дій, і як наслідок – непроведен-
ня таких невідкладних першочергових 
слідчих дій як детальні допити заявників, 
свідків на місці події (у тому числі їх вста-
новлення); отримання аудіо-, відеозаписів 
від представників ЗМІ, офіційних спостері-
гачів; огляд території, приміщень, наметів 
та вилучення відповідних предметів (агі-
таційні матеріали, продуктові набори, т.з. 
соціальні угоди, грошові кошти, договори 
тощо); особисті огляди осіб, які вчиняли 
протиправні дії. Не здійснюється фотогра-
фування та відеофіксація місця події; 

- нездійснення слідчої діяльності, 
спрямованої на формування доказової бази 
для притягнення до кримінальної відпо-
відальності осіб-організаторів масових під-
купів виборців. Зазвичай, за такими злочи-
нами до суду направляються лише рядові 
виконавці, подальше ж розслідування для 
встановлення організаторів та замовників 
злочину не проводиться; 

- слідчими майже не застосовуються 
положення ч. 1 ст. 160 КК України щодо 
притягнення до кримінальної відповідаль-
ності виборця за отримання ним неправо-
мірної вигоди [2, с. 3, 4].
Зважаючи на нагальну потребу практи-

ки, Головним слідчим управлінням Націо-
нальної поліції України були підготовлені 
методичні рекомендації у вигляді алгорит-
мів першочергових слідчих (розшукових) 
дій під час досудового розслідування кри-
мінальних правопорушень, пов’язаних з 

порушенням виборчого законодавства при 
проведенні чергових виборів Президента 
України 31 березня 2019 року [2] та поза-
чергових виборів до Верховної Ради Укра-
їни 21 липня 2019 року [3]. Проте зазначе-
ні документи, практично дублюючи один 
одного, не охоплюють усіх проблемних 
аспектів, що виникають під час здійснення 
розслідувань у таких провадженнях та ма-
ють здебільшого інформативний характер 
щодо особливостей законодавчого закрі-
плення кримінальної відповідальності за 
виборчі злочини у цілому, а також визнача-
ють загальні напрямки здійснення першо-
чергових слідчих (розшукових) дій.
По-третє, злочини, передбачені ст. 160 

КК України, характеризуються латентніс-
тю перебігу, а відтак пошук та формуван-
ня доказової бази у таких провадженнях є 
доволі ускладненим. Так, організація схем 
підкупу, їхнє фінансування, пошук посе-
редників відбуваються приховано, тобто 
злочин переходить у публічну площину 
лише на стадії безпосередньої передачі не-
правомірної вигоди. Отже, повідомлення 
про такі злочинні дії надходять до правоо-
хоронних органів зазвичай не на момент їх 
вчинення, а через деякий час після того, як 
подія злочину вже відбулася. За таких умов 
основним джерелом доказів можуть бути 
або показання свідків, або результати не-
гласних слідчих (розшукових) дій. А оскіль-
ки діяння з підкупу виборця шляхом про-
позиції, обіцянки або надання неправомір-
ної вигоди належать до середнього ступеня 
тяжкості, під час їх розслідування можливе 
проведення лише таких негласних слідчих 
(розшукових) дій, як аудіо-, відеоконтроль 
особи (ст. 260 КПК України) та зняття ін-
формації з транспортних телекомунікацій-
них мереж (ст. 263 КПК України) [4, с. 205].
У цьому сенсі варто звернути увагу на 

ще один аспект. Часто трапляється, що 
суб’єкти виборчого процесу повідомляють 
правоохоронців про злочини вже після 
встановлення результатів голосування та 
з’ясування мінімального відриву у голосах 
між кандидатами. Реагування на ці заяви, 
які, як правило, не підкріплюються доку-
ментальними джерелами з дільничних чи 
територіальних виборчих комісій, вибор-
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чих дільниць, пов’язане із необхідністю 
невідкладно проводити такі слідчі (розшу-
кові) дії, як огляд місця події, обшуки, що 
вже не є результативними. Більше того, 
непоодинокими є випадки, коли заяви про 
вчинення виборчих злочинів виступають 
елементом політичної боротьби з конку-
рентами по виборчій кампанії, а іноді – 
лише для оголошення відповідного факту в 
засобах масової інформації. Як стверджує-
Т. П. Матюшкова, це значно збільшує за-
гальну кількість заяв і навантаження на 
слідчих. Водночас таким діям важко запо-
бігти, оскільки кримінальна відповідаль-
ність наступає лише за завідомо неправди-
ве повідомлення про злочин, тоді як заві-
дому неправдивість такого повідомлення 
фактично неможливо довести [5, с. 125].
Проте навіть у випадку фіксації пору-

шень норм виборчого законодавства під час 
їхньої безпосередньої реалізації, слідчі мо-
жуть лише спонукати підозрюваних добро-
вільно пред’явити предмети та документи, 
зокрема виборчі бюлетені чи бланки про-
токолів, печатку виборчої комісії, телефон, 
яким здійснено фотофіксацію виборчого 
бюлетеня, вчинення ж будь-яких слідчих 
дій (допиту, огляду, вилучення речей і до-
кументів) можливе лише після внесення 
відомостей про злочин у Єдиний реєстр до-
судових розслідувань [1, с. 12–14].
Для проведення огляду слідчий за по-

годженням з прокурором або прокурор 
звертається до слідчого судді з відповідним 
клопотанням. Клопотання про обшук роз-
глядається у суді в день його надходження 
за участю слідчого або прокурора. Відтак, 
необхідність здійснення таких дій для ви-
лучення речей та документів (виборчих 
бюлетенів, телефону, бланків протоколів 
виборчої комісії) на місці вчинення злочи-
ну проти виборчих прав громадян унемож-
ливлює невідкладне документування дока-
зової бази.
Крім того, оскільки санкція ч. 1 ст. 160 

КК України (прийняття пропозиції, обі-
цянки або одержання виборцем, неправо-
мірної вигоди за вчинення чи невчинення 
будь-яких дій, пов’язаних з безпосеред-
ньою реалізацією ним свого виборчого пра-
ва або права голосу) не передбачає позбав-

лення волі, представниками Національної 
поліції не може бути застосовано затриман-
ня порушника на місці без ухвали слідчого 
судді (ст. 208 КПК України). Водночас саме 
даний вид підкупу найчастіше вчиняєть-
ся безпосередньо на виборчій дільниці, в 
день голосування або в публічних місцях та 
може бути зафіксований спостерігачами. 
Для виправлення цієї ситуації грома-

дянською мережею «Опора» спільно з Мі-
ністерством внутрішніх справ України та 
Національною поліцією України був роз-
роблений проект закону «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо посилення відповідальності за пору-
шення виборчого законодавства» № 8270. 
Зокрема, законопроектом посилюється 
кримінальна відповідальність за дії, пе-
редбачені у тому числі ст. 160 КК Украї-
ни: пропонується ввести санкцію у вигля-
ді позбавлення волі строком до 2 років за 
отримання виборцем неправомірної ви-
годи, пов’язаною з реалізацією активно-
го або пасивного виборчого права (ч. 1 ст. 
160 КК України). Крім того, пропонується 
посилення відповідальності шляхом збіль-
шення санкції у вигляді позбавлення волі 
до 6 років у ч.ч. 2 та 3 ст. 160 КК Украї-
ни. Як зазначають автори законопроекту, 
крім суто профілактичної ролі, дані зміни 
спрямовані на отримання правових підстав 
для затримання правопорушника та прове-
дення відповідних процесуальних заходів 
правоохоронними органами. Крім зазна-
ченого, проектом передбачається звільнен-
ня від кримінальної відповідальності осіб 
(крім організаторів підкупу), які добровіль-
но повідомили правоохоронні органи про 
вчинення злочинів щодо підкупу виборців 
та сприяли розслідуванню. Ця новація мо-
тивує сприяти правоохоронцям громадян, 
яких під час виборів намагатимуться залу-
чити до незаконної діяльності. 
З метою запобігання висування так зва-

них «технічних кандидатів» чи кандидатів-
двійників законопроектом криміналізують-
ся дії, спрямовані на підкуп кандидата, а 
також встановлюється кримінальна відпо-
відальність за здійснення передвиборної 
агітації, яка супроводжується наданням 
неправомірної вигоди виборцям (чинний 
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Кримінальний кодекс передбачає таку від-
повідальність за надання неправомірної 
вигоди лише юридичним особам) [6]. 
У контексті досліджуваної проблеми 

вважаємо за необхідне звернути увагу на 
ще один аспект, який, без перебільшення, 
має суттєвий негативний вплив на ефек-
тивність розслідування проваджень, що 
розглядаються. Йдеться про те, що значна 
кількість громадян толерантно ставиться 
до отримання неправомірної вигоди від 
кандидатів під час виборчих перегонів. 
Так, Коломієць Ю. М. та Гудзь Л. В., про-
аналізувавши основні правопорушення, 
вчинені під час виборчих кампаній, дійшли 
висновку, що однією з основних причин їх 
скоєння став високий ступінь психологіч-
ної готовності значної кількості громадян 
до цих порушень. Проведений авторами ана-
ліз кількості закритих кримінальних прова-
джень показав, що більшість порушників ви-
борчого законодавства впевнена у тому, що за 
вчинене не доведеться відповідати [7]. Дані 
висновки цілком підтверджуються резуль-
татами соціологічних досліджень, проведе-
них і щодо ставлення до підкупу виборців. 
Зокрема, за результатами опитування, про-
веденого Соціологічною групою «Рейтинг» 
у рамках проекту «Портрети регіонів» 15 % 
респондентів позитивно ставляться до си-
туації, коли під час виборів в Україні деякі 
політики матеріально допомагають вибор-
цям, ще 23 % займають нейтральну пози-
цію щодо цього питання [8]. При цьому 
варто наголосити, що, зважаючи на те, 
що такі дії є кримінально караними, зна-
чна частина респондентів могли прихова-
ти свою справжню думку, і реальна частка 
потенційно готових до підкупу осіб могла 
бути ще більшою. 
Зважаючи на вищезазначене, особи 

вкрай рідко звертаються до правоохорон-
них органів з відповідними повідомлення-
ми та сприяють проведенню розслідувань 
таких проваджень, що, у свою чергу, зна-
чно знижує позитивну динаміку протидії 
таким злочинам.

Висновки
Очевидно, що виявлені проблемні ас-

пекти не вичерпують усіх ускладнень, що 

можуть виникати під час розслідування 
підкупу виборця, учасника референдуму. У 
межах статті нами були виявлені наступні, 
як нам видається, найбільш суттєві з них: 

- необхідність застосування слідчим 
спеціальних знань та положень норматив-
но-правових актів, що урегульовують орга-
нізацію виборчого процесу в Україні;

- низький рівень методичного забез-
печення розслідування таких злочинів, а 
також часто недостатній досвід здійснення 
подібних проваджень у слідчих;

- потреба у налагодженні ефективної 
взаємодії з іншими правоохоронними орга-
нами, судами, громадськими організаціями 
та учасниками виборчих перегонів, а також 
залученні до процесу розслідування спеціа-
лістів для отримання кваліфікованої допо-
моги;

- здебільшого латентний характер 
злочинів, що розглядаються, ускладнює 
пошук та формування доказової бази у та-
ких провадженнях, особливо зважаючи на 
процесуальні обмеження щодо можливості 
проведення деяких слідчих (розшукових) 
дій, які у тому числі випливають з поло-
жень чинної кримінальної норми; 

- толерантне ставлення значної час-
тини громадян до одержання неправомір-
ної вигоди від кандидатів під час виборчих 
перегонів, а відтак – небажання співпра-
цювати з правоохоронними органами у на-
прямку ефективного виявлення та розслі-
дування злочинів, що досліджуються. 
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SUMMARY 
In the article, on the basis of analysis of 

practice of investigation, as well as scientifi c and 
other information sources, the analysis of the most 
signifi cant complications that arise during the 
investigation of bribery of a voter, a participant of a 
referendum. It is emphasized that among the crimes 
related to violation of electoral rights of citizens, 
bribery of a voter, a participant of a referendum is 
one of the most dangerous criminal manifestations 
which can negatively affect the results of popular 
will.

It is emphasized that investigators need to 
use special knowledge and provisions of the 
legal acts that regulate the election process in 
Ukraine, including knowledge and ability to work 
with relevant specifi c documentary sources of 
information.

A low level of methodological support for the 
investigation of such crimes has been identifi ed, 
as well as often insuffi cient experience of 
investigators, which leads to tactical errors and 
generally negatively affects the effectiveness of the 
investigation.

The need for effective engagement with a wide 
range of constituents is emphasized, as well as the 
involvement of experts in the investigation process 
for qualifi ed assistance.

It is established that, given the predominantly 
latent nature of the crimes under investigation, the 
search and formation of an evidence base in such 
proceedings is diffi cult, especially in the context of 
procedural restrictions on the possibility of certain 
investigative (investigative) actions arising from 
the provisions of the applicable criminal law.

It is stated that the negative impact on 
the effi ciency of detection and investigation of 
investigated crimes tolerates the attitude of a 
considerable part of the citizens to the actions 
containing the signs of receiving undue benefi ts 
during the election race.

Keywords: investigation problems, bribery, 
electoral process, unlawful gain.
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Обосновывается, что правовой режим 
является комбинированным правовым сред-
ством, в котором содержатся средства первич-
ной значимости, реализуемые через субъектив-
ные права и юридические обязанности. Сделан 
вывод, что разделение правовых режимов в 
трудовом праве на первичные и вторичные 
раскрывает возможности создания условия 
труда для работников с учетом особенностей 
организации труда в определенной области хо-
зяйствования, в том числе и для выравнива-
ния правового положения работников. Право-
вые режимы в трудовом праве раскрывают 
возможности закрепления условий организа-
ции труда на основе договорного и коллективно-
договорного регулирования.
Ключевые слова: правовой режим, первич-

ный правовой режим, вторичный правовой ре-
жим, правовые средства, организация труда, 
условия труда.
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важливим є розуміння сутності трудоправо-
вих режимів, які виступають правовими за-
собами укріплення стану законності у сфері 
праці. Розуміння суті та значення правових 
режимів у сфері праці також робить можли-
вим підвищення якості локальних норма-
тивних актів, які у трудовому праві виступа-
ють центральною ланковою колективно-до-
говірного регулювання умов праці.

Аналіз останніх публікацій
Питання правових режимів у праві все 

частіше привертає увагу науковців. Як на-
слідок цього, в науковій літературі дослі-
джуються проблеми щодо сутності та кла-
сифікації правових режимів, відмежуван-
ня правових режимів від суміжних понять 
тощо. Долучаючись до наукової дискусії, в 
роботі ми представили авторський погляд 
на проблему, який методологічно базуєть-
ся на дослідженнях таких науковців як: 
С. С. Алексєєв, Л. В. Вакарюк, Н. И. Мату-
зов, А. В. Малько, Т. П Мінка, В. А. Сапун, 
І. О. Соколова, Н. Я. Якимчук, О. А. Яков-
лєв, О. М. Ярошенко. 

Метою статті є обґрунтування поділу 
правових режимів у трудовому праві відпо-
відно до особливостей правового регулю-
вання праці, зокрема і на засадах договірно-
го та колективно-договірного регулювання.

Виклад основного матеріалу
В інструментальній теорії у праві голо-

вним є те, які соціальні завдання ці право-

Постановка проблеми
У сучасній правовій науці поняття «пра-

вовий режим» зустрічається доволі часто, 
проте до сьогодні визначення та характе-
ристика цього правового явища залишають-
ся дискусійними. Демократизація суспіль-
ного життя в Україні обумовлює оновлення 
і перегляд законодавства, що істотно по-
значається на динаміці правових режимів у 
праві. Водночас хаотичність та вибірковість 
змін у трудовому законодавстві все частіше 
призводить до практичних проблем реалі-
зації трудових прав та обов’язків учасників 
відносин у сфері праці. І тому методологічно 
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ві засоби можуть вирішувати, де і в якому 
порядку їх можна застосувати в практичній 
правовій діяльності для досягнення соціаль-
но значимих результатів [9, с. 20], то, відпо-
відно, соціально значимими результатами 
дії галузевих правових засобів є реалізація 
соціального призначення трудового права, 
де очікуваний результат такого правового 
впливу – сталий розвиток трудових право-
відносин і реалізація концепції «гідної пра-
ці» в Україні. Так, органи державної влади, 
здійснюючи свої повноваження, застосову-
ючи право на закріплення правових умов 
реалізації права на працю на умовах трудо-
вого договору, тим самим створюють право-
ві режими. Такі правові режими притаманні 
системі права, її галузям та їхнім інститутам. 
У науковій літературі правовий режим 

визначається по-різному. Так, М. І. Матузов 
і О. В. Малько, аналізуючи наукові думки 
щодо визначення та суті правових режимів, 
доводять, що правовий режим – це особли-
вий порядок правового регулювання, що 
відображений у певному поєднанні юри-
дичних засобів та створює бажаний соціаль-
ний стан і конкретну міру сприятливості або 
несприятливості для задоволення інтересів 
суб’єктів права [7, с. 16-17]. Н. Я. Якимчук 
висловлює думку, що «правовий режим 
більшою мірою означає принципи, умови, 
правові межі реалізації суб’єктом його пра-
вового статусу, передусім прав і обов’язків, 
встановлених у законодавстві» [11, с. 16].-
Т.П. Мінка, стверджує, що «правовий ре-
жим – це зовнішній прояв (правова фор-
ма) правового регулювання у певній сфері 
суспільного життя. Правовий режим відо-
бражає динаміку правовідносин, яка дося-
гається шляхом трансформації всіх елемен-
тів правового впливу: як правових засобів 
(норм права, актів реалізації та застосуван-
ня, юридичних фактів тощо), так і інших 
правових явищ (правосвідомості, правової 
культури, правових принципів, правового 
прецеденту), які у взаємодії досягають мети 
регулювання» [8, с. 127]. І.О. Соколова до-
водить, що «під правовим режимом необхід-
но розуміти засновану на загальних засадах 
регулювання сукупність взаємопов’язаних 
між собою правових засобів, які забезпечу-
ють стійке нормативне впорядкування пев-

ної сфери суспільних відносин, виражають 
ступінь жорсткості юридичного регулюван-
ня, сприятливості чи несприятливості для 
задоволення інтересів суб’єктів права, при-
пустимий рівень їх активності» [10, с. 7]. 
С. С. Алексєєв пише, що правові режими у 
загальному вигляді можна визначити як по-
рядок регулювання, який відображений у 
різноманітному комплексі правових засобів, 
що характеризують особливе поєднання вза-
ємодіючих дозволів та заборон (а також по-
зитивних зобов’язань) та створюють особливу 
спрямованість регулювання. У межах кожно-
го правового режиму завжди беруть участь усі 
первинні елементи правової матерії, однак 
насамперед елементи обмежувальної зв’язки 
права – дозволи та заборони [2, с. 264].
Ми вважаємо, що правовий режим є 

комбінованим правовим засобом, який 
утворюється за допомогою правових засо-
бів первинної значимості, точніше, їх поєд-
нання. При цьому своєрідність такого поєд-
нання на різних рівнях («зрізах») правових 
можливостей робить можливим існування 
різноманітних правових режимів. Уважає-
мо, що правовий режим характеризується 
домінантним типом правового регулюван-
ня, в основу якого покладено правові засо-
би первинної значимості – дозвіл, заборона, 
зобов’язання, і тому правові режими харак-
теризуються залежно від названих домінан-
тів. Водночас в об’ємному сприйнятті пра-
вових можливостей у праві [6, с. 142] право-
вий режим є конкретним «зрізом правової 
дійсності», тобто площиною зрізу в піраміді 
можливостей, що наділений конкретним 
юридичним змістом.
Теоретики правові режими класифіку-

ють по-різному. Так, С. С. Алексєєв вио-
кремлює: а) первинні, або загальні, та б) вто-
ринні. Перші – комплекси правових засобів, 
які виражають загальні та вихідні співвідно-
шення способів правового регулювання на 
цій ділянці соціального життя; другі – певні 
модифікації загальних режимів, які передба-
чають або особливі пільги і переваги, які по-
лягають у додаткових правах, або особливих 
обмеженнях, які виражаються в додаткових 
заборонах або позитивних зобов’язаннях… 
Водночас особливо мають бути виокрем-
лені галузеві режими, які є базою і для ін-
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ших первинних режимів [3, с. 383-384].-
М. І. Матузов і О. В. Малько пропонують 
класифікацію за такими ознаками: предмет 
правового регулювання, юридична приро-
да, зміст, суб’єкти, щодо яких встановлено 
режим, функції права, форми вираження, 
рівень нормативних актів, якими він вста-
новлений, сферу використання [7, с. 21]. На 
нашу думку, такі відмінності у класифікації 
режимів викликані не полярністю наукових 
поглядів на правовий режим, а тим, під яким 
кутом зору розглядалися правові режими. 
С. С. Алексєєв досліджував правові режими 
у розрізі загальних дозволів та загальних за-
борон, надаючи правовим режимам детер-
мінуючих властивостей галузі права [1, с. 
14-16]. М. І. Матузов і О. В. Малько дослі-
джували правові режими, виходячи зі стану 
модифікації суспільних відносин та зміни 
пріоритетів у системі правових засобів. 
На нашу думку, всі запропоновані кла-

сифікації правових режимів наявні у право-
вій матерії, однак їх відмінності та причини 
таких відмінностей доводять, що, досліджу-
ючи правовий режим як комбінований пра-
вовий засіб, необхідно враховувати специфі-
ку видів діяльності та об’єкти, на які спря-
мовують свої дії учасники правовідносин, 
існування яких має підпорядковуватися 
певному правовому режиму. Водночас осно-
вною умовою своєрідності правових режи-
мів є їхня галузева приналежність, яка має 
ключове значення для побудови вторинних 
правових режимів у галузі. Також важли-
вим є те, що існування та виокремлення 
правових режимів надає правовідносинам, 
що реалізуються в них, правової визначе-
ності, конкретизації та стабільності за до-
помогою існуючих обмежень при реалізації 
суб’єктивних прав та юридичних обов’язків.
Для того щоб визначити специфіку кон-

кретизації та стабілізації суб’єктивних прав 
та обов’язків учасників правових відносин 
у сфері праці, зупинимося на їхній своєрід-
ності. Так, Л .В. Вакарюк акцентує увагу на 
тому, що «оскільки трудоправовий режим 
здійснює своє функціональне призначення 
через метод (способи) правового регулюван-
ня, що обумовлений особливостями трудо-
вої діяльності людини, то й він, безумовно, 
за своїм призначенням має свої особливості 

в царині праці, порівняно з іншими галузе-
вими режимами» [4, с. 24]. О. А. Яковлєв, 
характеризуючи приватноправові і публіч-
но-правові режими наголошує, що «при-
ватноправові режими, встановлюються при 
регулюванні більшості трудових відносин і 
характеризуються перевагою дозволів як 
способів регулювання, диспозитивного ме-
тоду і загальнодозвільного типу правового 
регулювання, наявністю рекомендаційно-
го (та/або заохочувального) регулювання, 
позовною формою захисту прав, широкою 
автономією суб’єктів права у врегулюван-
ні своїх відносин тощо. Публічно-правові 
режими зумовлюють домінування заборон 
і зобов’язань, імперативного методу і час-
то спеціально-дозвільного типу правового 
регулювання, покладення ініціативи щодо 
захисту прав на компетентні органи, цен-
тралізоване і максимально деталізоване ре-
гулювання тощо» [12, с. 83].
На нашу думку, правовий режим права 

на працю на умовах трудового договору пе-
редбачає наявність у трудовому праві пер-
винних (загальних) та вторинних правових 
режимів. Ці правові режими утворюються 
шляхом реалізації «єдності і диференціації 
правового регулювання праці», де, напри-
клад, законодавство чітко визначає міру 
праці – тривалість робочого часу, і одночас-
но встановлює скорочений робочий час для 
окремих категорій працівників.
Отже, реалізуючи свої здібності до праці, 

працівник виконує доручену йому роботу у 
визначеній мірі, яка залежно від фізіологіч-
них особливостей або віку працівника чи 
специфіки роботи або умов її виконання ди-
ференційно утворює вторинний правовий 
режим реалізації права на працю для окре-
мих категорій працівників. Це доводить, що 
правовий режим не дозволяє свавільно ви-
значати міру праці, а скорочений робочий 
час виступає у вторинному правовому ре-
жимі інструментарієм, що дозволяє усунути 
небезпеку для здоров’я працівника, яка ви-
никає в певних умовах праці або компенсує 
затрати життєвої енергії працівника для ви-
конання певної роботи. У такий спосіб вто-
ринний правовий режим вирівнює станови-
ще працівників. Скорочений робочий час 
як елемент вторинного правового режиму 
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надає правової визначеності умовам праці 
окремих категорій працівників і конкрети-
зує їхні суб’єктивні трудові права. 
Ми вважаємо, що у випадку диферен-

ціації міри праці для окремих категорій 
працівників (вчителі, лікарі, неповнолітні 
тощо) вторинний правовий режим забез-
печує реалізацію соціального призначен-
ня трудового права шляхом встановлення 
нормативної міри справедливості при ви-
конанні роботи за трудовим договором. Та-
кож первинні і спеціальні правові режими 
у сфері праці опосередковують суспільний 
інтерес щодо збереження життя і здоров’я 
нації та забезпечують реалізацію положень 
ст. 3 Основного Закону, відповідно до яких 
життя і здоров’я працівника є пріоритет-
ною соціальною цінність по відношенню до 
інтересу щодо підвищення кількості створе-
них товарів, робіт чи послуг. Ми вважаємо, 
що вторинні правові режими як комбінова-
ні правові засоби у трудовому праві мають 
самостійне функціональне навантаження. 
Їх цільове призначення – вирівняти право-
ве становище працівників залежно від умов 
праці, характеру роботи чи фізіологічних 
особливостей за допомогою комбінації пра-
вових засобів. Основне призначення галузе-
вих правових режимів у трудовому праві по-
лягає в забезпеченні визначеності, справед-
ливості, правових умов регулювання праці 
на основі пріоритетності життя та здоров’я 
працівника.
Отже, поділ правових режимів на пер-

винні та вторинні дає підставу стверджува-
ти: 

– по-перше, такий поділ у трудовому 
праві базується на реалізації «єдності і ди-
ференціації правового регулювання пра-
ці»; 

– по-друге, реалізація вторинного право-
вого режиму зумовлена об’єктивними обста-
винами, що є невід’ємними від конкретного 
виду роботи чи умов її виконання; це дозво-
ляє в межах цього режиму реалізувати жит-
тєво важливі інтереси працівника; 

– по-третє, реалізація правового режиму 
здійснюється в трудових правовідносинах 
при реалізації працівником його права на 
працю. Ми вважаємо, що реалізація права 
на працю на підставі трудового договору 

здійснюється в умовах галузевих правових 
режимів – первинного та вторинного, де 
їх комбінація залежить від об’єктивних об-
ставин, на які учасники трудових правовід-
носин впливати не можуть (шкідливі умови 
праці, вік працівника тощо). 
Водночас, говорячи про сучасні пробле-

ми реформування вітчизняного трудового 
права, необхідно виходити із пріоритет-
ності прав і свобод працівника. Створюючи 
правові режими у сфері праці, держава че-
рез свої органи має регламентувати їх таким 
чином, щоб забезпечити пріоритетність тру-
дових прав працівника, його економічних 
та соціально-культурних інтересів. Це дуже 
важливо, коли йдеться про життя і здоров’я 
працівника, яке прямо залежить як від міри 
праці, так і від умов, у яких вона викону-
ється. З огляду на це забезпечення належ-
них умов праці, які не загрожують життю 
і здоров’ю працівника, може бути названо 
первинним (загальним) галузевим право-
вим режимом. 
До вторинних правових режимів необ-

хідно віднести умови реалізації права на 
працю на підставі трудового договору, які 
діють у конкретній галузі діяльності та в 
окремого роботодавця. Розмаїття таких 
правових режимів зумовлено особливістю 
джерел трудового права, а саме численніс-
тю нормативних угод. І тут важливо ро-
зуміти, що «локальний нормативний акт, 
прийнятий в організації, є самостійним 
джерелом трудового права, результатом 
правотворчості трудового колективу й ро-
ботодавця (їх представників), що містить 
обов’язкові правила поведінки (локальні 
норми)» [13, с. 397]. Водночас необхідно 
зважати і на те, що «швидке поширення 
альтернативних наднаціональних правил, 
створених для сприяння співробітництву 
в ширших за обмежені окремими спільно-
тами націй географічних зонах, слід роз-
глядати в такому світлі: з системної точки 
зору йдеться про виникнення безлічі пра-
вових режимів, які можуть накладатися на 
будь-яку конкретну територію або створю-
вати якусь форму права, що не залежить 
від території» [5, с. 18].
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Висновки
Ураховуючи викладене, вважаємо, що 

правові режими у сфері праці утворюють-
ся шляхом поєднання таких правових за-
собів, як позитивне зобов’язання, дозвіл та 
заборони. Первинні та вторинні правові 
режими у сфері праці повинні створювати 
правові можливості для збереження життя 
і здоров’я кожного окремого працівника та 
правові умови його особистого розвитку й 
задоволення соціально-економічних інте-
ресів, не обмежуючись виключно національ-
ним законодавством. 
Саме через комбінування правових за-

собів первинної значимості, які притаманні 
будь-якому праву та системі права, з орі-
єнтацією на домінанту способу правового 
регулювання, ми маємо можливість забез-
печувати законність і правопорядок у сфері 
праці. Інструментальна дія правових засо-
бів дозволяє розкрити правові можливості 
трудового права як права соціального з ура-
хуванням не лише національних традицій, 
а й міжнародних нормативних актів у сфері 
праці та європейського трудового законо-
давства як надбудови над національним за-
конодавством. 
Правові режими у сфері праці, сформо-

вані на основі джерел трудового права, є 
«зрізами правової дійсності», які розкрива-
ють правові можливості, закладені в трудо-
вому праві. Такий «зріз правової дійсності» 
наповнений конкретним юридичним зміс-
том та забарвлений способом правового 
регулювання. Правовий режим є комбіно-
ваним правовим засобом, у якому містяться 
засоби первинної значимості, що реалізу-
ються через суб’єктивні права та юридичні 
обов’язки. Належна реалізація конкретного 
правового режиму відображає правопоря-
док, а діючі правові засоби, вміщені в право-
вому режимі, повинні передбачати механіз-
ми відновлення правопорядку та відновлен-
ня порушених трудових прав працівників.
Поділ правових режимів у трудовому 

праві на первинні та вторинні розкриває 
можливості створення умови праці для 
працівників з уражуванням особливостей 
організації праці в певній галузі господа-
рювання, зокрема, і задля вирівнювання 
правового становища працівників. Також 

правові режими у трудовому праві розкри-
вають правові можливості закріплення умов 
організації праці на засадах договірного та 
колективно-договірного регулювання.
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АНОТАЦІЯ 
Обґрунтовується, що правовий режим є 

комбінованим правовим засобом, у якому міс-
тяться засоби первинної значимості, що реа-
лізуються через суб’єктивні права та юридич-
ні обов’язки. Зроблено висновок, що поділ пра-
вових режимів у трудовому праві на первинні 
та вторинні розкриває можливості створен-
ня умови праці для працівників з урахуванням 
особливостей організації праці в певній галузі 
господарювання, зокрема, і задля вирівнюван-
ня правового становища працівників. Правові 
режими у трудовому праві розкривають мож-
ливості закріплення умов організації праці на 
засадах договірного та колективно-договірного 
регулювання.
Ключові слова: правовий режим, первин-

ний правовий режим, вторинний правовий ре-
жим, правові засоби, організація праці, умови 
праці.

SUMMARY 
The article justifi es that legal regimes in the 

labour fi eld are formed from combination of such 
legal means as positive obligation, permission and 
prohibition. Primary and secondary legal regimes 
should create legal opportunities for the preservation 
of the life and health of each individual worker 
and the legal conditions for his or her personal 
development and for the satisfaction of socio-
economic interests. It is emphasized in the article 
that when exploring the legal regime as a combined 
legal instrument, it is necessary to take into account 
the specifi cs of the activitiesof the participants of 
the legal relationship and objects that are subject to 
a certain legal regime, at which participants direct 
their actions. At the same time, the basic condition 
for the distinctness of legal regimes is their sectoral 
affi liation, which is crucial for designing secondary 
legal regimes in the fi eld. The author also argues 
that legal regimes in the labourfi eld, formed on the 
basis of the sources of the labour law, are “a display 
of legal reality” that reveals the legal opportunities 
inherent in the labour law. Such a “display of 
legal reality” is fi lled with specifi c legal content 
and infl uenced by the way of enhancement of the 
legal regulations. A legal regime is a combined 
legal instrument that contains means of primary 
importance which are implemented by the exercise of 
subjective rights and legal obligations. The article 
concludes that the division of legal regimes in the 
labour law into primary and secondary regimes 
creates an opportunity for the working environment 
enhancement and takes into account at the same 
time the peculiarities of the organization of work in 
a concrete branch of economy, and, in particular, 
balances the legal position of employees. Also, legal 
regimes in the labour law reveal legal opportunities 
for fi xing the conditions of organization of 
labour on the basis of contractual and collective-
contractual regulation.

Key words: legal regime, primary legal regime, 
secondary legal regime, legal means, organization 
of work, working conditions.
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Статья посвящена исследованию вопро-
сов правовой природы личных неимуществен-
ных прав юридических лиц, закрепленных в 
Гражданском кодексе Украины, изучению их 
основных признаков, в том числе, определению 
такого признака как оборотоспособности или 
наличии в них экономической составляющей. 
На основе проведенного анализа установлено, 
что правовая природа личных неимуществен-
ных прав юридических лиц является сложной, 
а материальная составляющая - реальный 
элемент характеристики этих прав.
Ключевые слова: неимущественные права, 

правовая природа, юридические лица, деловая 
репутация, тайна корреспонденции, право на 
информацию, оборотоспособность.
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ньо, можна стверджувати про можливість 
їх визнання за такою особою, як суб’єктом 
цивільних правовідносин. Проте, це лише 
частково вирішує проблематику належнос-
ті, здійснення та захисту юридичною осо-
бою її особистих немайнових прав, оскіль-
ки загальні положення не врегульовують 
особливості застосування цивільно-право-
вих механізмів щодо цього питання. 

Постановка завдання
Для того, щоб удосконалити законодав-

чі норми і в подальшому визначити осо-
бисті немайнові права юридичних осіб, які 
випливають із судової практики, правової 
доктрини чи життєдіяльності цих суб’єктів 
права і розширити їх перелік, необхідно 
зрозуміти правову природу тих особистих 
немайнових прав, які вже закріплені у ЦК 
України.

Аналіз останніх досліджень                    
і публікацій

Правова природа вищезазначених 
прав викликала чимало дискусій у дослі-
дженнях вітчизняних науковців. Зокрема, 
питання правової природи особистих не-
майнових прав вивчали Р. О. Стефанчук, 
С. О. Сліпченко, Л. В. Федюк, М. А. Гора, 
Н. О. Давидова та інші.
Серед існуючих у юридичній літерату-

рі виокремлюється низка теорій особистих 
немайнових прав, серед яких:

1) особисті немайнові права ототожню-
ються з особистими немайновими благами 

Постановка проблеми
Рівень розвитку вітчизняного зако-

нодавства у теперішній час залежить від 
економічного прогресу і його втілення у 
сучасне життя. Щороку Цивільний кодекс 
України (далі – ЦК України) поповнюєть-
ся новими положеннями залежно від того 
наскільки від неврегульованості того чи 
іншого питання потерпає фінансове стано-
вище у державі. Проте, є ще багато право-
вих зв’язків, які залишаються недостатньо 
нормативно забезпеченими. Наприклад, 
питання немайнових прав, у т. ч., особис-
тих немайнових прав юридичних осіб.
Зважаючи на загальні положення ци-

вільного законодавства про особисті не-
майнові права загалом та особисті немай-
нові права юридичної особи безпосеред-
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(К. А. Флейшиць, М. Д. Єгоров, Т. А. Фад-
дєєва та ін.). Вважаємо, що останні є 
об’єктами перших, тому ці поняття не мо-
жуть прирівнюватися;

2) особисті немайнові права – особли-
ві права, які не мають об’єкту (Е. Беккер, 
Д. І. Мейєр, К. Ф. Єгоров та ін.). Наведене 
вчення не отримало підтримку у сучасних 
наукових розробках;

3) особисте немайнове право є елемен-
том цивільної правоздатності. Критичні за-
уваження щодо основних положень цієї те-
орії висловлені Р. О. Стефанчуком, на дум-
ку якого особисті немайнові права є не аб-
страктними можливостями чи необхідною 
передумовою для набуття суб’єктивного 
права, а конкретними юридичними мож-
ливостями, які чітко регламентовані зако-
нодавчо [2, с. 26];

4) особисті немайнові права є 
суб’єктивними правами, які містять дві 
правомочності – право на власні дії щодо 
здійснення права і право вимоги від інших 
осіб не порушувати його. Перевага цієї те-
орії полягає у тому, що особисті немайнові 
права характеризуються як можливості ви-
значити свою поведінку, захищати від про-
типравних посягань [3, с. 146–147]. 

Виклад основного матеріалу
У зв’язку з тим, що юридична особа, 

на відміну від фізичної особи, не є фізіо-
логічним суб’єктом, правова природа її 
особистих немайнових прав залежить від 
багатьох чинників. Зокрема, від моменту 
виникнення цих прав, залежності від пев-
них умов, від безпосереднього здійснення 
прав. Тому їх правову природу можна по-
ділити на первинну і вторинну. 
Тоді як фізична особа наділена особис-

тими немайновими правами від народжен-
ня, юридична особа наділяється цими пра-
вами з моменту створення – державної реє-
страції, тобто засновники мають здійснити 
певну кількість кроків, щоб суб’єкт права 
(юридична особа) «отримав» свої права. 
Але окремі особисті немайнові права мо-
жуть з’являтися у юридичної особи залеж-
но від виду, організаційно-правової форми 
або методу створення (шляхом злиття, по-
ділу, перетворення тощо) й існувати після 

її припинення. Правова природа цих прав 
характеризується виникненням особистих 
прав у юридичної особи як самостійного 
суб’єкта правовідносин з моменту її ство-
рення. 
Саме по собі особисте немайнове пра-

во містить три складові: 1) особисте;-
2) немайнове; 3) право. Якщо розпочати з 
останнього елементу, то цілком зрозуміло, 
що право – це можливість особи регулюва-
ти певні суспільні відносини, воно саме по 
собі не існує, а існує тоді, коли є суб’єкти, 
які його здійснюють або можуть здійснити, 
право виражає свободу особистості. Тобто 
третя і перша складові пов’язані між со-
бою. Особисте – означає належність кому-
небудь і саме це право одночасно не може 
належати іншій особі без дійсних підстав. 
Щодо другої складової «немайнове», то 
вітчизняні науковці зазначають, що ця 
ознака вказує на відсутність економічного 
змісту, немайновість, неможливість бути 
оборотоздатним. Вважаємо, що це досить 
широка ознака, яка потребує детального 
вивчення, зокрема, потрібно вказати, що 
мається на увазі під економічним змістом 
і оборотоздатністю. Для цього варто роз-
крити ці ознаки в особистих немайнових 
правах юридичних осіб, які вже закріплені 
в ЦК України. 
У ст. 94 ЦК України визначено, що юри-

дична особа має право на недоторканність 
її ділової репутації, на таємницю кореспон-
денції, на інформацію та інші особисті не-
майнові права, які можуть їй належати [1]. 
Отже, ЦК України визнає лише три види 
особистих немайнових прав юридичних 
осіб, але не містить їх ознаки. 
Першим, з відповідної групи прав, є 

право на недоторканність ділової репутації, 
питання щодо правової природи якого 
є дискусійним. Основи такого права де-
тально вивчаються вітчизняними науков-
цями, які поповнюють і так чималий об-
сяг правової доктрини щодо проблемних 
питань, пов’язаних з діловою репутацією 
юридичної особи, під якою, відповідно 
до Постанови Пленуму Верховного Суду 
України «Про честь, гідність, ділову репу-
тацію фізичної та юридичної особи» № 1 
від 27.02.2009 р., розуміється оцінка її 
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підприємницької, громадської, професій-
ної чи іншої діяльності, яку здійснює така 
особа, як учасник суспільних відносин [4]. 
Проте, є виключення, зазначене у ст. 2 
Закону України «Про банки і банківську 
діяльність», за якою поняття ділової ре-
путації визначається як відомості, зібрані 
Національним банком України, про відпо-
відність діяльності юридичної або фізичної 
особи, у т. ч. керівників юридичної особи 
та власників істотної участі у такій юридич-
ній особі, вимогам закону, діловій практиці 
та професійній етиці, а також відомості про 
порядність, професійні та управлінські зді-
бності фізичної особи [5]. 
В Інформаційному листі Вищого госпо-

дарського суду України від 28.03.2007 р. 
№ 01-8/184 визначено, що ділову репута-
цію юридичної особи становить престиж її 
фірмового (комерційного) найменування, 
торговельних марок та інших належних їй 
нематеріальних активів серед кола спожи-
вачів її товарів та послуг [6]. Поняття діло-
вої репутації може містити в собі різні фор-
ми відомостей, перелік якостей і здібнос-
тей, які утворюють причинно-наслідковий 
зв’язок для вибору зацікавлених у цих зді-
бностях осіб вступити у відносини, що ймо-
вірно принесуть хороший результат. 
У Постанові Вищого господар-

ського суду України від 17.04.13 р. 
№ 17/5005/2358/2012 зазначено, що чинне 
законодавство не містить визначення по-
няття ділової репутації, оскільки воно є 
морально-етичною категорією й одночас-
но особистим немайновим правом, якому 
закон надає значення самостійного об’єкта 
судового захисту [7]. Тобто вже з цієї По-
станови бачимо, що хоч мова йде про мо-
рально-етичну категорію, але право визна-
ється й особистим немайновим з дійсним 
переліком характерних ознак.
Відтак, можна стверджувати, що ділова 

репутація має вищезгадані нами ознаки, 
зокрема, вона може бути оборотоздатною. 
Таке твердження ґрунтується на тому, що 
ділова репутація має об’єктивований нема-
теріальний об’єкт. Ст. 178 ЦК України ви-
значає, що об’єкти цивільних прав можуть 
вільно відчужуватися або переходити від 
однієї особи до іншої в порядку правонас-

тупництва чи спадкування або іншим чи-
ном, якщо вони не вилучені з цивільного 
обороту, або не обмежені в обороті, або не 
є невід’ємними від фізичної чи юридичної 
особи. Тобто бути оборотоздатними. Обо-
ротоздатність – це здатність об’єктів ци-
вільного права перебувати у цивільному 
обороті, це їх якість (властивість) [8, с. 167]. 
Право на недоторканність ділової репута-
ції хоч і є особистим немайновим, але це 
право виділяє свій об’єкт, який є оборо-
тоздатним. Наприклад, якщо розглядати 
ділову репутацію як елемент предмета до-
говору комерційної концесії (ст. 1116 ЦК 
України) або вкладу учасника за договором 
простого товариства (ст. 1133 ЦК України), 
законодавець зазначає необхідність її гро-
шової оцінки. Така необхідність продик-
тована тим, що будь-яке майнове надання 
правовласника або вклад учасника підля-
гають грошовій оцінці в обов’язковому по-
рядку. Грошову оцінку ділової репутації як 
вкладу за договором про спільну діяльність 
або як елемента предмета за договором ко-
мерційної концесії (франчайзингу), крім 
українського законодавства, передбачено 
й в інших країнах [9, с. 26]. По-перше, це 
умовна вартість ділових зв’язків юридичної 
особи. По-друге, це грошова оцінка торгової 
марки, досвіду, кваліфікації управляючих, 
зв’язків із клієнтами, їх кількості та стійкості 
зв’язків з ними, репутації у фінансовому (ді-
ловому) світі. Тобто ділова репутація може 
набувати економічного змісту [10, с. 3]. 
Крім того, ділова репутація має свою 

вартість (гудвіл) та є однією зі складових 
ринкової вартості юридичної особи. Від-
повідно до п. 14.1.40 Податкового кодексу 
України гудвіл визначено як нематеріаль-
ний актив, вартість якого визначається як 
різниця між ринковою ціною та балансо-
вою вартістю активів підприємства як ці-
лісного майнового комплексу, що виникає 
в результаті використання кращих управ-
лінських якостей, домінуючої позиції на 
ринку товарів, послуг, нових технологій 
тощо [11]. Поняття гудвілу та ділової ре-
путації не є тотожними. Гудвіл, на відміну 
від ділової репутації, є активом, який має 
вартісне вираження та використовується у 
бухгалтерському і податковому обліку. 
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Отже, хоч поняття ділової репутації не 
визначено, але можна стверджувати, що 
законодавець визначив право на недотор-
канність ділової репутації як особисте не-
майнове право юридичної особи, вказує 
на сприйняття ним усіх ознак цього права, 
зокрема, ознаки про оборотоздатність як 
можливість існування такої ознаки в окре-
мих особистих немайнових правах юри-
дичних осіб. 
Наступним можна виділити право на та-

ємницю кореспонденції. Відповідно до ст. 31 
Конституції України кожному гарантується 
таємниця листування, телефонних розмов, 
телеграфної та іншої кореспонденції [12]. 
Відтак, ці права виникають в особи як у са-
мостійного суб’єкта і правовою природою 
цього особистого немайнового права юри-
дичної особи буде виникнення його після 
створення юридичної особи, яку ЦК Укра-
їни зрівнює у правах з іншими індивіду-
умами. 
Видами кореспонденції можна визначи-

ти письмову, електронну, кореспонденцію, 
здійснену засобами зв’язку тощо. У Пра-
вилах користування послугами поштового 
зв’язку, затвердженими Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 22.12.1997 р. 
№ 1446 зазначено, що письмова кореспон-
денція – це прості та рекомендовані листи, 
поштові картки, бандеролі, секограми та 
дрібні пакети, мішки «М». Щодо інших ви-
дів кореспонденції, то це можуть бути теле-
фонні розмови, телеграфні повідомлення, 
повідомлення електронною поштою, пей-
джером, SMS- та MMS-повідомлення, при-
ватні повідомлення у соціальних мережах 
та мобільних додатках [13].
Кореспонденція – це повідомлення 

осіб (фізичних  та юридичних), які переда-
ються за допомогою засобів зв’язку, через 
комп’ютер або іншим шляхом. Наведене 
поняття вказує на дві складові кореспон-
денції: зміст (тобто відомості, якими об-
мінюються суб’єкти) і матеріальний носій 
як засіб об’єктивації, обособлення змісту. 
Очевидно, що зміст кореспонденції від-
окремлюється від особи (відправника, 
отримувача) через матеріальний носій, 
який і встановлює визначеність змісту. 
Об’єктивованість кореспонденції, як і у 

випадку з особистими паперами, створює 
умови для допуску до змісту кореспонден-
ції, вказує на можливість використання 
кореспонденції у відриві від суб’єктів, які 
обмінювалися повідомленнями. Наявність 
вказаних ознак дозволяє дійти висновку, 
що кореспонденція є від’ємним від свого 
носія об’єктом.
Характерною особливістю об’єктів, що 

здатні відокремлюватися від суб’єкта, є те, 
що всі вони належать до об’єктивованих 
нематеріальних благ особистих немайно-
вих правовідносин. Іншими словами, всі ці 
блага виражені в доступній для сприйнят-
тя людськими чуттями об’єктивній формі. 
Наприклад, через мову, реєстрацію в актах 
цивільного стану, фотоплівку, скульптуру, 
особисті папери (листування, телеграми, 
телефонограми, телефонні розмови, зафік-
совані на матеріальному носії, телеграфні 
повідомлення, інші види кореспонденції) 
тощо. Саме завдяки об’єктивації части-
на об’єктів особистих немайнових право-
відносин отримала можливість існувати 
автономно і після смерті (припинення) 
свого носія, а за життя (існування) остан-
нього – бути доступними до використання 
з боку третіх осіб [9, с. 225–226]. Тому мож-
на стверджувати, що завдяки присутності 
об’єкта у такому особистому немайновому 
праві юридичної особи, як право на таєм-
ницю кореспонденції, воно є оборотоздат-
ним.
Правова природа цих прав витікає із 

природи особистих немайнових прав, зо-
крема права на приватність – захисту осо-
би від порушення її особистих прав, що 
можуть бути спричинені незаконним втру-
чанням у приватну сферу або неправомір-
ною обробкою персональних даних. Крім 
того, правова природа права на таємни-
цю кореспонденції також залежить і від 
суб’єктів, які забезпечують збереження та-
ємниці, до якої їм був наданий доступ. Між 
тим для поширення режиму таємниці зо-
всім не обов’язково, щоб ця кореспонден-
ція містила в собі таємну інформацію про 
особу. ЦК України охороняє абсолютно 
всі види кореспонденції, навіть тоді, коли 
вона містить виключно майнову цінність, 
наприклад бандеролі. Окремі гарантії цьо-
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го права передбачено і в законодавстві. 
Так, відповідно до ст. 9 Закону України 
«Про телекомунікації» оператори, провай-
дери телекомунікацій зобов’язані вживати 
відповідно до законодавства технічних та 
організаційних заходів із захисту телеко-
мунікаційних мереж, засобів телекомуніка-
цій, інформації з обмеженим доступом про 
організацію телекомунікаційних мереж та 
інформації, що передається цими мережа-
ми [14]. Отже, правова природа права на 
таємницю кореспонденції вказує на його 
здійснення стосовно приватної сфери, яка 
містить немайновий характер. Проте, це 
право може бути оборотоздатним, зважа-
ючи на об’єктивації частини його об’єктів, 
зокрема матеріального носія. 
Щодо права на інформацію, то воно закрі-

плене законодавством як особисте немай-
нове право не тільки фізичних осіб, але і 
юридичних осіб. Інформація – це немате-
ріальне благо відповідно до ЦК України, і 
визначене як будь-які відомості та/або дані, 
які можуть бути збережені на матеріальних 
носіях або відображені в електронному ви-
гляді.
Відповідно, право на інформацію як 

особисте немайнове право юридичної осо-
би включає в себе можливість вільного та 
необхідного для реалізації нею своїх прав, 
свобод і законних інтересів, здійснення за-
вдань і функцій: а) збирання інформації, 
тобто надану законом можливість набуття, 
придбання, накопичення відповідно до 
чинного законодавства України докумен-
тованої або публічно оголошуваної інфор-
мації; б) використання інформації, тобто 
можливість задовольняти свої інформацій-
ні потреби будь-яким не забороненим чин-
ним законодавством способом; в) поши-
рення інформації, тобто можливість юри-
дичної особи роз повсюджувати, обнароду-
вати, реалізовувати у встановленому зако-
ном порядку документовану або публічно 
оголошувану інформацію; г) зберігання 
інформації, тобто забезпечення належ-
ного стану ін формації та її матеріальних 
носіїв [15, c. 99–100]. Досить поширеною 
і обґрунтованою є думка Д. В. Огородо-
ва про те, що сьогодні як у законодавстві, 
так і правовій доктрині існує два підходи 

до розуміння права на інформацію. У рам-
ках вузького підходу право на інформацію 
трактують лише як відносне право (право 
на одержання інформації). У той час право 
на інформацію розглядається як сукупність 
суб’єктивних прав, які пов’язані з інформа-
цією та діями щодо неї (широкий підхід). 
Тому, окрім самого права на інформацію, 
на доступ до інформації, ЦК закріплює 
право осіб на спростування недостовірної 
інформації, на що варто звернути окрему 
увагу. 
Відповідно до Постанови Вищого  Гос-

подарського Суду 26.09.2006 р. у спра-
ві № 12/189 за приписами ч. 1 ст. 277 ЦК 
України фізична особа, особисті немайнові 
права якої порушено внаслідок поширен-
ня про неї та (або) членів її сім’ї недосто-
вірної інформації, має право на відповідь, 
а також на спростування цієї інформації 
[16]. За своєю правовою природою право 
на спростування недостовірної інформа-
ції, передбачене ст. 277 ЦК України, нале-
жить не лише фізичним, але й юридичним 
особам, оскільки це право може бути ви-
користано господарюючим суб’єктом (під-
приємцем) як спосіб судового захисту про 
поширення інформації, що шкодить його 
діловій репутації [1]. Підтвердження цього 
є положення ст. 37 Закону України «Про 
друковані засоби масової інформації (пре-
су) в Україні», за змістом якої громадяни, 
юридичні особи і державні органи, а також 
їх законні представники мають право ви-
магати від редакції друкованого засобу ма-
сової інформації опублікування ним спрос-
тування поширених про них відомостей, 
що не відповідають дійсності або прини-
жують їх честь та гідність [17].
Отже, за змістом викладених припи-

сів законодавства право на спростування 
недостовірної інформації має і юридична 
особа. У додаток до цього, особа, про яку 
поширено недостовірну інформацію, має 
право на спростування, навіть якщо таке 
поширення не завдало шкоди її діловій ре-
путації.
Проте, вищезазначена тема є дискусій-

ною, адже практично будь-які висловлю-
вання на адресу іншої особи оцінюються 
у побуті як недостовірна інформація. За-



159

Ïîïîâà Ñ.Î. - Ïðàâîâà ïðèðîäà îñîáèñòèõ íåìàéíîâèõ ïðàâ þðèäè÷íèõ îñ³á...

конодавство і судова практика, навпаки, 
роз’яснюють розмежування поняття «недо-
стовірна інформація» та «оціночні суджен-
ня». Оціночними судженнями, з огляду на 
приписи ч.ч. 1, 2 ст. 30 Закону України 
«Про інформацію», за винятком наклепу, є 
висловлювання, які не містять фактичних 
даних, критика, оцінка дій, а також вислов-
лювання, що не можуть бути витлумачені 
як такі, що містять фактичні дані, зокрема 
з огляду на характер використання мовно-
стилістичних засобів (вживання гіпербол, 
алегорій, сатири) [18]. Оціночні судження 
не підлягають спростуванню та доведенню 
їх правдивості.
У справі «Лендон, Очаковскі-Лоран і 

Жюлі проти Франції» (Lindon, Otchakovsky-
Laurens and July v. France) від 22 жовтня 
2007 р., заяви №№ 21279/02 та 36448/02 
(рішення від 22.10.2007 р.) Європейський 
суд з прав людини нагадав, що для того, 
щоб оцінити виправданість оспорюваного 
висловлювання, необхідно провести від-
мінність між ствердженнями про факти 
і оціночними судженнями. У той час як 
реальність фактів може бути продемон-
стрована, істинність оціночних суджень не 
може бути предметом доказування. Вимога 
довести істинність оціночного судження не 
може бути виконана і порушує саме право 
на вільне вираження поглядів, яке є важ-
ливим елементом права, гарантованого 
ст. 10 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод. Класифікація ви-
словлювання як ствердження про факт чи 
оціночне судження представляє собою пи-
тання, яке перш за все знаходиться у рам-
ках свободи розсуду національної влади, 
зокрема, національних судів. Проте, навіть 
якщо висловлювання становило оціночне 
судження, воно повинно бути підтвердже-
но достатньою фактичною підставою, за 
відсутності якого буде визнано таким, що 
виходить за належні рамки [19].
У Постанові Першої судової палати 

Касаційного цивільного суду Верховного 
Суду України у справі № 757/11377/17 за 
позовом ПАТ «Центренерго» до «ОСО-
БА_5» суд зазначив, що доводи касаційної 
скарги про те, що інформація, поширена 
відповідачем, стосується саме позивача, 

оскільки останній здійснював поставки 
газу, що така інформація завдає шкоди ді-
ловій репутації ПАТ «Центренерго», і на-
лежні та допустимі докази щодо участі 
відповідача на телевізійній передачі «ІН-
ФОРМАЦІЯ_2», які було подано, є безпід-
ставними, адже не спростовують висновків 
судів про те, що висловлена позивачем ін-
формація є оціночним судженням, яке не є 
предметом судового захисту [20].
Це означає, що право на спростування 

недостовірної інформації фактично може 
бути реалізоване лише тоді, коли судом 
буде визнано, що інша особа дійсно по-
ширила недостовірну інформацію. Тобто 
її правова природа є вторинною. Відтак, 
правова природа цього права є складною. 
Безперечно, право на інформацію, у т. ч., 
право на спростування недостовірної ін-
формації, є немайновими, адже не можуть 
бути виражені у матеріальному еквівален-
ті. Проте, за поширення недостовірної ін-
формації часто, окрім її спростування, осо-
би вимагають відшкодування моральної 
шкоди (для фізичних осіб) або матеріаль-
ної у зв’язку зі збитками, яких вони поне-
сли. У цьому випадку наявність економіч-
ного змісту може мати місце.
Отже, правова природа особистих не-

майнових прав юридичних осіб може бути 
первинною і вторинною. Первинна озна-
чає, що походження зазначених прав не 
залежать від певних підстав і права самі по 
собі будуть у осіб як права з немайновою 
складовою та допоміжними елементами. 
Під вторинною правовою природою маєть-
ся на увазі ті права, які залежать від певних 
додаткових чинників, зокрема, як щодо 
права на таємницю кореспонденції, право-
ва природа якого залежить і від суб’єктів, 
які забезпечують збереження таємниці, 
до якої їм був наданий доступ або права 
на спростування недостовірної інформа-
ції, коли окремі права можуть з’являтися 
після доведення особою їх доцільності. До-
слідження вказаних прав юридичних осіб, 
які закріплені у ЦК України, тобто права 
на недоторканність ділової репутації, пра-
ва на інформацію та права на таємницю ко-
респонденції, дають підстави стверджува-
ти, що вони можуть набувати економічного 
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змісту, можуть мати об’єктивований нема-
теріальний об’єкт – бути оборотоздатними. 
Це і є ті допоміжні елементи, які можуть 
характеризувати окреме немайнове право, 
тому їх можна визначати як ознаки особис-
тих немайнових прав юридичних осіб. 
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню питань 

правової природи особистих немайнових прав 
юридичних осіб, закріплених у Цивільному 
кодексі України, вивченню їх основних ознак, 
у тому числі, визначенню такої ознаки, як 
оборотоздатності чи наявності у них еконо-
мічного змісту. На основі проведеного аналізу 
встановлено, що правова природа особистих 
немайнових прав юридичних осіб є складною, 
а матеріальна складова – реальний елемент 
характеристики цих прав.
Ключові слова: немайнові права, правова 

природа, юридичні особи, ділова репутація, 
таємниця кореспонденції, право на інформа-
цію, оборотоздатність.

SUMMARY 
The article is deal with the research of the 

legal nature of personal non-property rights of 
legal entities, in particular, the right to business 
reputation, the right to privacy of correspondence 
and the right to information. 

The author analyzes that the theory according 
to which personal non-property rights are subjective 
rights determines under these rights the possibility 
to determine their behavior, to protect against 
unlawful encroachment. 

The article defi nes that personal non-property 
rights are characterized by three components: 1) 
personal, 2) non-property, 3) law.

The main aim of the article is to determine the 
legal nature of the personal non-property rights 
of legal entities, which are enshrined in the Civil 
Code of Ukraine, and to state their own opinion 
that these rights can acquire economic content and 
to prove this opinion.

A general conclusion is made concerning that 
the legal nature of these rights may be primary, giving 
rise to primary law and secondary, depending on 
certain grounds. Individual personal non-property 
rights have an objectifi ed non-property object and 
therefore may be reversible it has been established.

The author states that there is no uniform 
notion of business reputation in the Ukrainian 
legislation, as this category changes in relation to 
the economic development of society. The article 
defi nes what is the privacy of correspondence and 
specifi es what mode of privacy you should observe. 
Two approaches to the concept of the right to 
information are considered and it is established that 
in addition to the right to information, to the access 
to information, the Civil Code of Ukrsine establishes 
the right of persons to refuse false information. 
The author determines how to distinguish false 
information from valuation judgments that are not 
subject to judicial protection.

Key words: non-property rights, legal nature, 
legal entities, business reputation, privacy of 
correspondence, right to information, reversible.
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ÑÀÌÎÇÀÕÈÑÒ ÐÅ×ÎÂÈÕ ÏÐÀÂ 
ÍÀ ×ÓÆÅ ÌÀÉÍÎ Â ÓÊÐÀ¯Í²

В статье дается характеристика понятия 
самозащиты прав на чужое имущество в Укра-
ине как неюрисдикционной формы защиты 
прав. Проведен анализ научной литературы 
отечественного гражданского законодатель-
ства и иностранных государств. Рассматрива-
ются способы самозащиты прав на чужое иму-
щество и условия их правомерности. В статье 
были проанализированы существующие теоре-
тико-прикладные разработки в сфере самоза-
щиты прав в т.ч. прав на чужое имущество, а 
также разработаны новые научные предложе-
ния для решения поставленной проблемы. Ав-
тор создал теоретическую базу для дальнейшего 
исследования.
Ключевые слова: вещные права на чужую 

собственность, самозащита, самозащита вещ-
ных прав, признаки формы осуществления за-
щиты гражданских прав.
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реробка, упорядкування й оновлення пра-
вових норм у сфері регламентації цивільних 
відносин шляхом їх рекодифікації.

Постановка проблеми
У чинному цивільному кодексі України 

закріплена досить велика кількість способів 
захисту, зокрема суб’єктивних прав, але ви-
никає питання: чи всі існуючі способи само-
захисту можливо застосувати не власникам, 
тобто особам що мають речові права на чуже 
майно. Тому існує потреба у проведенні 
комплексного аналізу чинного законодавства 
України з метою усунення спірних питань 
при подальшому практичному застосуванні.

Аналіз останніх досліджень                           
і публікацій

Проблема самозахисту розглядалась ба-
гатьма правниками України та інших країн 
як радянського так і сучасного періодів роз-
витку цивілістики. Зокрема теоретичні осно-
ви цього питання у своїх працях розкривали 
О. І. Антонюк, В. П. Грибанов, А. В. Венедик-
това, Д. М. Генкін, І. О. Дзера, І.В. Жилінко-
ва, О. О. Кот, Н. С. Кузнєцова, І. М. Осолін-
кєр, Т.М. Підлубна, Г. А. Свердлик, Є. Л. Стра-
унінг, Р. М. Сидельников, А.І. Скловський, 
В.Л. Яроцький тощо.

Виклад основного матеріалу
У сучасних підручниках із цивільного 

права під час розгляду категорії «захист ци-
вільних прав» вже традиційно виокремлю-
ється питання про їх «самозахист» [1]. На від-

Вступ
За сучасних умов розвиток інституту са-

мозахисту в останнє десятиліття актуалізує 
необхідність у його подальшому дослідженні 
та науковій систематизації. Слід відзначити, 
що чинний Цивільний кодекс України не 
містить статті, яка б закріплювала вичерп-
ний перелік способів самозахисту, на відміну 
від способів захисту цивільних прав судом, 
закріплених у статті 16 ЦК України, проте 
оновлення вітчизняного цивільного законо-
давства треба здійснювати перш за все з ура-
хуванням особливостей національного зако-
нодавства. Не викликає сумнівів, що сьогодні 
в Україні нагальною потребою є суттєва пе-
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міну від європейських країн, у яких еволюція 
самозахисту проходила під впливом розви-
тку філософських надбань та ідеї природних 
прав людини, розвиток інституту самозахис-
ту в Україні відбувався специфічним шля-
хом, що було пов’язано із відсутністю власної 
державності. Лише прийняття Цивільного 
кодексу України у 2003 році, у якому набуло 
нормативного закріплення поняття «самоза-
хист», стало поштовхом для розвитку та кон-
кретизації наукових досліджень в окресленій 
сфері. Законодавець обрав шлях загально-
дозвільного порядку регулювання. На рівні 
Конституції України право на самозахист ви-
знається самостійною можливістю учасників 
цивільних правовідносин на захист свого 
цивільного права чи інтересу. Перш ніж пе-
рейти до аналізу специфіки права на самоза-
хист речових прав на чуже майно, необхідно 
розглянути сутність загальних положень про 
самозахист у сучасній цивілістиці. Зокрема, 
у літературі термін «самозахист цивільних 
прав» вживається в основному у трьох зна-
ченнях: 1) як неюрисдикційна форма захис-
ту цивільних прав, що реалізується через дії 
зацікавленої особи; 2) як право на самозахист 
(визначається як елемент правоздатності, 
правомочність у складі суб’єктивного цивіль-
ного права, секундарне право або самостійне 
цивільне право); 3) як цивільно-правовий ін-
ститут. Існують декілька основних поглядів 
на самозахист. Одним із перших дослідни-
ків, який приділяв самозахисту цивільних 
прав найбільшу увагу, був В. П. Грибанов, 
який наголосив, що самозахистом є здій-
снення уповноваженою особою дозволених 
законом дій фактичного порядку, спрямова-
них на охорону її особистих майнових прав 
та інтересів [2]. На думку Г. А. Свердлика та 
З. Л. Страунінга, самозахист – це передбаче-
ні законом або договором дії уповноваженої 
особи, спрямовані на забезпечення недо-
торканності права, припинення порушення 
та ліквідацію наслідків такого порушення.-
Таким чином, визначення, запропоновані-
В. П. Грибановим, Г. А. Свердликом, З. Л. Стра-
унингом, є протилежними тому, яке закріпле-
но статтею 19 ЦК України. Вказані автори 
говорять про дії, встановлені законом або 
договором, натомість, у статті 19 ЦК Украї-
ни міститься посилання виключно про засто-

сування засобів протидії, які не заборонені 
законом [3]. Т. Є. Крисань під самозахистом 
цивільних прав розуміє дії правомочної осо-
би, що допускаються законом або договором, 
спрямовані на забезпечення недоторканнос-
ті права, припинення порушення й ліквіда-
цію його наслідків [4]. Р. Н. Сидельников, не 
надаючи власного тлумачення, зазначає, що 
термін «самозахист» є багатозначним й вико-
ристовується у нормативно-правових актах, 
а також представниками юридичної науки у 
різних значеннях [5]. О. І. Антонюк під са-
мозахистом у цивільному праві пропонує ро-
зуміти можливість особи в разі порушення 
її цивільного права чи інтересу, цивільного 
права чи інтересу іншої особи або створення 
реальної загрози такого порушення, засто-
сувати доцільну й адекватну протидію, яка 
не забороняється законом, не суперечить 
моральним засадам суспільства та спрямо-
вується на попередження чи припинення 
цього порушення або ліквідацію його наслід-
ків[6]. І. М. Осолінкєр пропонує розглядати 
cамозахист, як правомірну дію, що здійсню-
ється без звернення до компетентних орга-
нів держави, спрямовану на застосування 
проти правопорушника у визначених чин-
ним законодавством України та моральними 
засадами суспільства межах адекватних зміс-
ту порушеного права, характеру правопору-
шення та його негативним наслідкам, засобів 
протидії з метою відновлення можливості 
безперешкодного здійснення належного 
йому чи іншим особам права у випадках його 
порушення чи реальної загрози порушення 
[7]. Л. І. Ляшевська визначає самозахист як 
застосування особою засобів протидії, які не 
суперечать закону та моральним засадам сус-
пільства [8]. В. Л. Яроцький пояснює велику 
кількість підходів науковців до трактування 
поняття «самозахист» вузькою формою ви-
кладення положень статті 19 ЦК України й 
широким її змістом. На думку науковця, ви-
щевказана стаття лише визначає те, що осо-
ба має право на самозахист свого цивільного 
права та права іншої особи від порушень і 
протиправних посягань. Самозахистом є за-
стосування особою засобів протидії, які не 
заборонені законом та не суперечать мораль-
ним засадам суспільства. Способи самозахис-
ту мають відповідати змісту права, що пору-
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шене, характеру дій, якими воно порушене, 
а також наслідками, що спричинені цим по-
рушенням. Способи самозахисту можуть оби-
ратися самою особою чи встановлюватися 
договором або актами цивільного законодав-
ства [9]. Деякі цивілісти розглядають само-
захист як спосіб захисту. Так, Л. Л. Стецюк 
визначає самозахист як сукупність способів 
захисту охоронюваних законом прав особи 
або іншого суб’єкта цивільних правовідно-
син, що характеризується спільними ознака-
ми та умовами здійснення, й застосовуються 
за наявності певних підстав особою, яка в да-
ному випадку не здійснює свої владні функ-
ції чи посадові обов’язки [10]. Прихильники 
визначення самозахисту як способу захисту 
цивільних прав спираються за аналогією 
на положення статті 12 Цивільного кодексу 
Російської Федерації, де самозахист внесено 
до переліку способів захисту. Таке положен-
ня російського законодавства було піддано 
суттєвій критиці у вітчизняній цивілістиці. 
Як слушно зауважує В. Л. Яроцький [11], 
самозахист не можна поставити в один ряд 
із іншими засобами захисту. Спосіб захисту 
вказує на те, яким чином той чи інший захід 
захисту відновлює порушені права, запобі-
гає його порушенню або припиняє таке по-
рушення. Необхідно підтримати точку зору 
О. І. Антонюк, що право на самозахист має 
не лише власник речі, але й особа, яка має 
речове право на чуже майно: право володін-
ня, право користування, право користуван-
ня земельною ділянкою для сільськогоспо-
дарських потреб, право забудови земельної 
ділянки, право господарського відання та 
право оперативного управління й інші вста-
новлені законом речові права на чуже майно. 
Такі особи мають право на самозахист й від 
неправомірних дій власника майна [12]. 
Право на самозахист, зокрема й речових 

прав на чуже майно, як неюрисдикційна 
форма захисту, сьогодні використовується 
все частіше. Підтримуючи думку О. О. Кота 
[13] та В. С. Ковальського [14], що механізм 
правового регулювання дає змогу глибше 
пізнати специфіку об’єктів й відносин регу-
лювання, їх спільні та відмінні складові, осо-
бливості правового впливу на суспільні від-
носини, спробуємо розглянути самозахист 
саме у якості механізму. Відзначимо, що нор-

мативно врегульовані не всі можливі способи 
реалізації вказаної форми, й безпосередній 
механізм самозахисту сформований досить 
узагальнено та спрощено. Відтак, постає 
необхідність розгляду механізму самозахис-
ту, зокрема й речових прав на чуже майно. 
Такої правової категорії, як «механізм само-
захисту», чинним законодавством України не 
передбачено. На необхідність легалізованого 
закріплення вказаного механізму наголошує 
І. М. Осолінкєр, обґрунтовуючи це тим, що 
засоби юрисдикційного захисту не завжди 
можуть вчасно нейтралізувати правопору-
шення й відновити право власності особи 
[7, c.192]. На думку С. С. Алексєєва, понят-
тя механізму правового регулювання надає 
можливість не тільки зібрати разом явища 
правової дійсності – норми, правовідносини, 
юридичні акти та інше, а й визначити їх як 
цілісність та уявити їх у «працюючому», сис-
темно-динамічному вигляді, який характери-
зує результативність правового регулюван-
ня, його здатність гарантувати з правового 
боку досягнення цілей, поставлених законо-
давцем; висвітлити у зв’язку із цим специфіч-
ні функції, які виконують ті чи інші правові 
явища у правовій системі, продемонструвати 
їх зв’язок між собою та взаємодію [15,c.10]. 
З урахуванням окресленого погляду, науко-
вець виділяє три ланки (елементи) механіз-
му правового регулювання: юридичні норми 
(як основу), правовідносини, акти реалізації 
прав і обов’язків[16, c. 216]. Як слушно на-
голошує Н. С. Кузнєцова, науковцями було 
запропоновано значну кількість визначень 
поняття механізму правового регулювання, 
однак вони в цілому залишаються у межах 
загального розуміння дефініції С. С. Алексє-
єва, яка була сприйнята й у сучасній вітчиз-
няній цивілістиці [17, c.32]. Аналогічний ви-
сновок було висловлено й О. О. Котом, який, 
дослідивши існуючі пропозиції щодо визна-
чення механізму регулювання, наголошує, 
що більш послідовними є погляди С. С. Алек-
сєєва на стадії та елементи механізму право-
вого регулювання, оскільки вони найбільш 
точно відображають ключові етапи реаліза-
ції об’єктивного права в суспільному житті 
[13,c.205]. В. Л. Яроцький розглядає зазначе-
не питання з точки зору універсальності ре-
гламентованого впливу механізму цивільно-
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правового регулювання на приватноправові 
відносини, як певний алгоритм, що визнача-
ється у словнику як «сукупність дій (динамі-
ка) і правил (статика) для вирішення завдан-
ня (результат)» [9]. М.М. Мальцев пропонує 
визначити механізм самозахисту прав як су-
купність підстав і умов правомірності самоза-
хисту прав, способів та форм його реалізації 
[18]. Натомість, К. Б. Живіхина висловила 
іншу точку зору, відповідно до якої механізм 
правового регулювання – це комплексна сис-
тема юридичних засобів, яка включає до себе 
юридичні норми, правовідносини й акти ре-
алізації прав та обов’язків суб’єктів, у тому 
числі правозастосовчу діяльність, що не від-
повідає категорії «захист права власності» та 
самостійних правовідносин. Відтак, під час 
здійснення захисту права власності не вини-
кає. Найбільш доречно визнавати існування 
механізму правового регулювання правовід-
носин власності, у рамках якого реалізується 
їх захист [19, c. 23-24]. Д. В. Микшис у своєму 
дослідженні приходить до протилежних ви-
сновків. По-перше, науковець не погоджу-
ється з тими дослідниками, які застосовують 
до сфери захисту прав розгорнуту структуру 
механізму правового регулювання без ура-
хування особливостей процесу захисту прав, 
зауважуючи, що такий підхід є неповним й 
не відображає сутності механізму самозахис-
ту. Самозахист цивільних прав має власний 
механізм реалізації, який відрізняється за 
своєю структурою від механізму правового 
регулювання. З функціональної точки зору, 
зайвими виступають такі елементи, як по-
рушення права, охоронне правовідношен-
ня й реальне усунення порушень права, які 
представляють собою, відповідно, передумо-
ву, форму й результат дії механізму захисту 
прав. По-друге, на думку правника, механізм 
захисту прав складається з двох елементів: 
засобів (статичний елемент) захисту і спосо-
бів (динамічний елемент) захисту [20]. З ура-
хуванням викладеного вище можна зробити 
висновок, що для визначення такої категорії, 
як механізм самозахисту, необхідно визначи-
ти складові елементи відповідного механізму 
з урахуванням особливостей процесу самоза-
хисту.
Підставою для застосування самозахис-

ту у загальному розумінні вважають пору-

шення суб’єктивного права, яке вже роз-
почалось. Так, більшість науковців вважає, 
що самозахист є реакцією на протиправні дії 
протилежної сторони. Водночас, Ч. Н. Азі-
мов [21,c.137], В. М. Баранов [22, c.92],-
В. П. Ємельянов [23,c.14-15] та інші підкрес-
люють, що порушення мають бути реаль-
ними, наявними й вже розпочатими. Такі 
дослідники як М. С. Корабльова [23, c.88],-
Т. М. Підлубна [25], С. П. Параниця [26,c.34], 
Н. П. Боднар [27,c.138] та інші вважають, 
що підставою застосування самозахисту є не 
лише порушення права, а й реальна загроза 
такого порушення.
На думку М. І. Архіпової, способи само-

захисту речових прав слід класифікувати за 
такими критеріями: 1) залежно від форми за-
кріплення можливостей реалізації того або 
іншого способу самозахисту: встановлені ак-
тами цивільного законодавства (необхідна 
оборона, крайня необхідність); встановлені 
договором (майнове страхування, укладен-
ня договору зберігання); обрані самою осо-
бою (встановлення огорожі); 2) залежно від 
суб’єкта, що реалізує право на самозахист: 
ті, що здійснюються самостійно правомоч-
ною особою; ті, що здійснюються третьою 
особою як за дорученням, так і без нього;-
3) залежно від юридичної природи способу 
самозахисту: міри захисту (необхідна оборо-
на, крайня необхідність); міри відповідаль-
ності (відшкодування збитків). Слід пого-
дитися з І. М. Осолінкером, що така класи-
фікація є невичерпною й не розкриває всіх 
властивостей самозахисту права власності. 
Значно ширшу за обсягом класифікацію на-
водять Г. О. Свердлик та Е. Л. Стаунінг, по-
силаючись на те, що основою розмежування 
може стати будь-яка властивість залежно від 
характеру й природи наявних відмінностей. 
Така класифікація має не тільки теоретична, 
й прикладне значення, оскільки дозволяє 
учасникам цивільного обороту достатньо 
легко орієнтуватися у виборі способів самоза-
хисту й визначенні їх меж, що, у свою чергу, 
надає можливість захистити цивільні права 
особам, які ними володіють, швидко й по-
вною мірою [7,c.117]. М. С. Корабльова спо-
соби самозахисту поділяє на фактичні («сило-
ві») й юридичні («несилові»). До фактичних 
способів пропонується відносити дії, вчинені 
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у стані необхідної оборони і крайньої необ-
хідності, а до юридичних – заходи оператив-
ного впливу й утримання [24]. Д. В. Микшис 
пропонує розділяти способи самозахисту за 
функціональним критерієм на чотири групи: 
пресічні, відновлювальні, забезпечувальні та 
компенсаційні. Системоутворюючим крите-
рієм для такої класифікації є динаміка розви-
тку правопорушення, що по черзі викликає 
до життя основні функції самозахисту [20]. 
Способи самозахисту цивільних прав – це 
дія або система дій, направлених на захист 
цивільних прав, що застосовується уповнова-
женими на те законом або договором особа-
ми без звернення до відповідних державних 
або інших правоохоронних органів [26, c.7].-
В. Л. Яроцький визначає спосіб захисту чи 
самозахисту речових прав як вольове ді-
яння (дію або бездіяльність), що відповідає 
меті ліквідації загрози порушення речових 
прав або його відновлення, й визначається 
як таке діяння, що відповідає на питання: 
яким чином здійснюється захист і самозахист 
речових прав? [15,c.168]. Погоджуючись з 
останньою наведеною дефініцією, можна 
констатувати, що способи самозахисту речо-
вих прав на чуже майно – це вольове діян-
ня (дія або бездіяльність), що відповідає меті 
ліквідації загрози порушення речових прав 
на чуже майно або їх відновлення й визначає 
порядок реалізації самозахисту речових прав 
на чуже майно. У свою чергу, засіб самозахис-
ту речових прав на чуже майно – це дії, спря-
мовані на досягнення конкретного результа-
ту й відповідають на питання: що саме може 
суб’єкт захисту вимагати в даному випадку в 
конкретній ситуації?
Для визначення способів самозахисту 

речових прав на чуже майно звернемося до 
досвіду зарубіжних країн. Достатньо роз-
винений інститут самозахисту в Німеччині. 
Система способів самозахисту, встановлена 
в німецькому законодавстві, слугує моделлю 
не тільки для країн Західної Європи,а й для 
деяких держав на пострадянському просторі. 
Діюча в німецькому праві система способів 
самозахисту включає в себе: дії в стані необ-
хідної оборони (§ 227 НЦУ); дії в стані край-
ньої необхідності (§ 228 НЦУ), такі як вплив 
на річ, що належить іншій особі, якщо такий 
вплив необхідний для запобігання наявної 

небезпеки і передбачувана шкода істотно 
перевищує шкоду, завдану власнику внаслі-
док впливу на річ (§ 904 НЦУ); право влас-
ника бджолиного рою проникати на сусідні 
ділянки для його переслідування і відкрити 
чужий вулик і вийняти або виламати стіль-
ники, з відшкодуванням завданих збитків (§ 
962 НЦУ); самодопомогу (§ 229-231 НЦУ), а 
саме: право наймодавця на самодопомогу в 
захисті свого заставного права, яке виража-
ється в наступному: якщо наймодавцю на-
лежить право заперечувати проти видален-
ня речей, на які він має заставне право, то 
наймодавець має право, не звертаючись до 
суду, своїми діями перешкодити видаленню 
речей. У § 229 НЦУ встановлено, що з метою 
самодопомоги уповноважений має право ви-
лучати, знищувати або пошкоджувати яку-
небудь річ, затримувати особу, запідозрену 
в бажанні зникнути, долати опір тощо, тобто 
визначаються міри самозахисту. У разі, коли 
наймач залишає предмет найму, наймода-
вець може залишити вищевказані речі у себе 
(§ 559 і абзац 1 § 561 НЦУ); таким же правом 
володіє власник готелю щодо речей посто-
яльця (§ 704 НЦУ); затримання боржника 
для встановлення його особи; самодопомога 
власника (згідно з § 859 НЦУ, власник може 
силою опиратися забороненого самоуправ-
ству, а в разі, якщо рухома річ буде відібра-
но від власника шляхом забороненого само-
управства, він може силою забрати її у особи, 
яка вчинила самоуправство, в тому випадку, 
коли порушник був застигнутий на місці або 
виявлений по свіжих слідах); самодопомога 
інших осіб від імені власника (§ 860 НЦУ); 
самостійне усунення сусідського незручнос-
ті, передбачене § 910 НЦУ (право власника 
земельної ділянки обрізати коріння дерева 
або куща або висячі гілки, які проникли до 
нього з сусідньої земельної ділянки); само-
стійне вилучення орендарем відокремлених 
поліпшень орендованої речі (вилучення при-
строю, яким він обладнав річ), передбачене § 
591 НЦУ [27]. Необхідно звернути особливу 
увагу, що відповідно §859 НЦУ в залежності 
від того, яка річ є об’єктом самоуправства - 
рухома або нерухома, вказує два способи са-
мозахисту саме фактичного володіння: якщо 
необхідно захистити володіння рухомою 
річчю – відбирання речі силою у порушни-
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ка; якщо необхідно захистити володіння 
нерухомої річчю – видалення порушника із 
земельної ділянки. Правове регулювання 
самозахисту прав за чинним цивільним зако-
нодавством України засновано на принципі 
«дозволено все, що не заборонено». У зв’язку 
з таким підходом законодавця встановлення 
вичерпного переліку способів самозахисту, з 
одного боку, суперечило б диспозитивному 
принципу регулювання відносин самозахис-
ту. Згідно з частиною 1 статті 19 ЦК України 
самозахистом є застосування особою засо-
бів протидії, які не заборонені законом і не 
суперечать моральним засадам суспільства. 
Вимоги вказаної статті щодо правомірнос-
ті дій під час самозахисту уточнюються у її 
другій частині, відповідно до якої способи 
самозахисту мають відповідати змісту права, 
що порушене, характеру дій, якими воно по-
рушене, а також наслідкам, що завдані цим 
порушенням. Водночас німецький законода-
вець обрав досить правильний підхід до ро-
зуміння самозахисту, закріпивши достатньо 
розгорнутий вичерпний перелік можливих 
способів самозахисту, що, вважаємо, може 
бути позитивно сприйнято і вітчизняним ци-
вільним законодавством.

Висновок
Таким чином, самозахист речових прав 

на чуже майно – це неюрисдикційна форма 
захисту управоможеною особою, що виража-
ється в самостійних діях, які не заборонені 
законом і не суперечать моральним засадам 
суспільства, спрямовані на припинення по-
рушення або відновлення порушеного права 
або усунення реальної загрози виникнення 
такого порушення. Засоби самозахисту по-
винні обмежуватися негайними й пропо-
рційними заходами, необхідними та достат-
німи для повернення речі, припинення або 
запобігання позбавлення володіння, або 
його порушення, а також для видалення 
правопорушника з території нерухомої речі.-
У залежності від способу порушення речових 
прав на чуже майно (позбавлення володін-
ня, пошкодження або знищення об’єкта цих 
прав, неправомірне користування об’єктами 
чи неправомірне, створення перешкод щодо 
користування) самозахист речових прав на 
чуже майно може бути спрямований: 1) на 

усунення перешкод щодо користування ре-
човими правами на чуже майно; 2) на від-
новлення порушених речових прав на чуже 
майно. 
Враховуючи проаналізовані підходи, вба-

чається за можливе запропонувати узагаль-
нену дефініцію поняття механізму самоза-
хисту речових прав на чуже майно, під яким 
необхідно розуміти сукупність чітко структу-
рованих й функціонально визначених еле-
ментів, які існують у межах динаміки суспіль-
них правовідносин у процесі їх реалізації. 
Відтак, вказана правова категорія розкриває 
підстави для застосування самозахисту ре-
чових прав на чуже майно, визначає умови, 
межі застосування, також визначає способи 
й засоби, за допомогою яких можливо само-
стійно здійснювати захист суб’єктивних прав 
і охоронюваних законом інтересів.
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Self-defense of rights in rem to another’s 
property in Ukraine

Abstract. The Institute of Self-Defense 
arose at an early stage of human society 

development as the fi rst and most widespread 
form of defense.

In modern conditions the development of 
the Institute of self-defense in the last decade 
effectuate the need for further research and 
scientifi c systematization. It should be noted 
that the current Civil Code of Ukraine does 
not contain any article that would provide 
an exhaustive list of ways of self-defense, in 
contrast to the ways of defence of civil rights 
by the court enshrined in Article 16 of the Civil 
Code of Ukraine. But fi rst of all the updating of 
the domestic civil legislation should be carried 
out by taking into account the peculiarities of 
national legislation.

There is no doubt that nowadays in Ukraine 
there is an urgent need to substantially revise, 
streamline and update legal norms in the fi eld 
of regulation of civil relations through their 
recodifi cation. In this context, it is not only the 
current mechanism of self-defense that needs 
to be specifi ed in the context of the positive 
foreign experience of continental Europe. The 
right to self-defense, including the right in rem 
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АНОТАЦІЯ 
У статті дається характеристика понят-

тя самозахисту речових прав на чуже майно 
в Україні як неюрисдикційної форми захисту 
прав. Проведено аналіз наукової літератури ві-
тчизняного цивільного законодавства та іно-
земних держав. Розглядаються способи само-
захисту речових прав на чуже майно та умови 
їх правомірності. У статті було проаналізо-
вано існуючі теоретико-прикладні розробки в 
сфері самозахисту речових прав, у т.ч. речових 
прав на чуже майно, а також розроблені нові 
наукові пропозиції для вирішення поставленої 
проблеми. Автор заклав теоретичну базу для 
подальшого дослідження.
Ключoвi слoва: речові права на чуже май-

но, самозахист, ознаки самозахисту, форми 
здійснення захисту цивільних прав.’

to another’s property as a non-jurisdictional 
form of protection is increasingly used today. It 
should be noted that not all possible ways of self-
defense are regulated, and the mechanism of 
self-defense is quite generalized and simplifi ed. 
Therefore, there is a need to consider the 
mechanism of self-defense, including the rights 
in rem to another’s property.

The purpose of the article is to conduct a 
comprehensive analysis of the Institute of self-
defense and the mechanism of its operation. The 
current Civil Code of Ukraine enshrines a large 
number of ways to defend the rights, including 
subjective rights. But the question arises: 
whether all existing methods of self-defense 
can be applied by a person, who is not the 
proprietor, that is, by persons who have rights 
in rem to someone else’s property. Therefore, 
there is a need to carry out a comprehensive 
analysis of the current legislation of Ukraine 
in order to eliminate controversial issues in the 
future practical application.

It is shown that the legal regulation of self-
defense rights according to the current civil 
law of Ukraine is based on the «everything 
is allowed that is not forbidden» principle. 

The determination of a complete list of self-
defense methods might be controversial to 
the dispositiveness of self-defense relations 
regulation. Self-defense is defi ned as the use of 
counter-measures by a person, which are not 
prohibited by the law and do not contradict to the 
moral principles of society according to the part 
1 of Article 19 of the Civil Code of Ukraine. The 
requirements of the above-mentioned Article 
concerning the lawfulness of the actions during 
the self-defense are specifi ed in its second part, 
according to which, the methods of self-defense 
should correspond to the violated purview 
content, nature of offence, and the consequences 
caused by this violation. It is found out that 
the German legislator choose a more faithful 
approach to the self-defense understanding by 
setting out a suffi ciently detailed list of potential 
self-defense methods that can be favorably 
perceived by domestic civil law.

It is shown that depending on the method 
of violating the rights in rem to other’s property 
(deprivation of ownership, damage or destruction 
of the object of these rights, misuse of objects 
or unlawful obstruction of use) self-defense of 
rights in rem to other’s property can be aimed 
at: 1) eliminating obstacles to the use of rights in 
rem to other’s property; 2) restoring of violated 
rights in rem to other’s property. It is shown that 
self-defense of rights in rem to other’s property 
is a non-jurisdictional form of protection of 
an authorized person, which is expressed in 
independent actions not prohibited by law and 
that do not contravene the moral principles 
of society, aimed at terminating the violation 
or restoring the violated right or eliminating 
such a threat. Self-defense must be limited by 
immediate and proportionate measures, that are 
necessary and suffi cient to return the property, 
suspend or prevent deprivation of property, its 
destruction or removal of the offender from the 
territory of real estate.

Key words: real rights in another’s property, 
self-defense, self-defense, forms of civil rights 
protection.
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Актуальність обраної С.В. Кудіним теми 
монографічного дослідження визначається 
низкою факторів об’єктивного характеру, 
найголовнішими серед яких можемо виді-
лити: світоглядні, звичаєві, психологічні, 
міжнародні, які проявляються на сучасному 
етапі розвитку людства, та інші. Це зумов-
лює і характер та спрямованість обраної 
теми монографії, а її значущість – також і 
недостатньою розробленістю у вітчизняній 
історично-правовій науці. 
У передмові С.В. Кудін достатньою мі-

рою висловив авторську позицію щодо влас-
ної концептуальної позиції стосовно сутнос-
ті порівняльної історії права і її інтерпрета-
ції у варіанті «вітчизняна традиція концеп-
туалізації». Головне – С.В. Кудін є достатньо 
обізнаний у теоретичних й методологічних 
аспектах порівняльного правознавства і по-
рівняльної історії права, володіє непростим 
апаратом юридичної мови ХІХ ст., яка відо-
бражає змістовне наповнення порівняльної 
історії права в осмисленні українських уче-
них зазначеного періоду. 
Перший розділ монографічного дослі-

дження присвячено стану дослідження по-
глядів вітчизняних учених на сутність по-
рівняльної історії права й методології науко-
вого вивчення проблеми. Даний розділ є, з 
одного боку, вступний, з іншого – важливий. 
Так, автор звертає увагу на не розробле-
ність тематики, що, важливо підкреслити, 
актуалізує дослідження, залучає ті методи 
наукового пізнання, які повинні сприяти 

Монографія «Порівняльна історія права: 
вітчизняна традиція концептуалізації» під-
готовлена Кудіним Сергієм Володимировичем, 
кандидатом юридичних наук, доцентом, до-
центом кафедри теорії, історії права і держа-
ви та конституційного права Університету 
державної фіскальної служби України 
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досягненню мети дослідження. Визнаємо, 
що С.В. Кудін достатньою мірою окреслив 
методологічний апарат дослідження, що й 
дозволило йому «перетворити» гіпотетичні 
припущення у доведені ним конструкції. 
Другий розділ присвячено обґрунтуван-

ню процесу становлення наукового осмис-
лення порівняльної історії права у 40-х ро-
ках ХІХ – на початку ХХ ст. У ньому автор 
монографії визначив, що вітчизняна тра-
диція концептуалізації порівняльної історії 
права забезпечена такими елементами, як 
стійкість, консерватизм, здатність до істо-
ричної пролонгації, «перетікання» форм у 
вигляді варіантів, можливості розвитку у 
майбутньому. С.В. Кудіним підкреслено як 
унікальність кожного варіанту вітчизняної 
традиції, так і схожість за основними кри-
теріями: теоретико-методологічні розробки 
і їх практичне втілення у працях М.Д. Іва-
нишева, Ф.І. Леонтовича, А.М. Стоянова,-
Ф.В. Тарановського та інших учених. 
У третьому розділі С.В Кудін представив 

і логічно обґрунтував об’єктивно існуючу іс-
торичну «драму» занепаду порівняльно-істо-
ричних правових досліджень в УРСР, своє-
рідне «перетікання» таких наукових розро-
бок за кордон, дослідив зміст порівняльно-
історичних досліджень українських учень, 
що перебували за межами Радянської Укра-
їни. Головним здобутком автора монографії 

можна вважати визнання ним недискретно-
го характеру розвитку вітчизняної традиції 
концептуалізації порівняльної історії права, 
так як праці учених «в екзилі» були своєрід-
ним продовженням їх попередників.
Четвертий розділ містить вирішення 

автором дилемного питання щодо наступ-
ної проблем: яким чином встановлюється 
взаємозв`язок між поняттями «традицій-
ність» і «новаційність» інтерпретації по-
рівняльної історії права, а також – якими 
є перспективи її розвитку в Україні на по-
чатку ХХІ ст. Імпонує, що автор моногра-
фічного дослідження обґрунтовує постулат 
взаємозв’язку зазначених понять оригі-
нально: «традиційність» і «новацінійсть» 
пов’язані низкою різних форматів утвер-
дження «традиційності» в часовому вимірі, 
а «новаційність» відображається у нашому 
уявленні через призму філософських понять 
«компаративного» і «постнекласичного». 
У результаті, можна стверджувати, що 

монографія С. В. Кудіна «Порівняльна іс-
торія права: вітчизняна традиція концепту-
алізації» є тим науковим дослідженням, що 
має важливе значення для подальшого роз-
витку науки філософії права, порівняльного 
правознавства, теорії права і держави, істо-
рії держави і права України, історії держави 
і права зарубіжних країн, історії вчень про 
державу і право. 
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столиці Франції, пов’язані з перебуванням 
очільника УНР. Були ми на тому місці, де 
упав Симон Васильович, а кат продовжу-
вав стріляти у лежачого з револьвера. Тут, у 
край хідника, вмуровано чорний камінь, до 
якого зі скрутою серця приходять українці 
(і не тільки), які постійно мешкають у Фран-
ції або приїздять сюди з України і держав 
діаспори. Бачив я й могилу С. Петлюри, до 
якої на цвинтарі Монпарнас пізніше припо-
ховані донька Леся й дружина Ольга. Мис-
тецьки виконаний надмогильний пам’ятник 
з чорного лабрадориту з погруддям Симона 
Васильовича не раз було пошкоджено на-
щадками українофобів. В. Михальчук сказав 
мені, що українська громада вимагала тоді 
встановити відеоспостереження, але в якій 
формі пам’ятник охороняється нині, невідо-
мо. 
Тоді ж В. Михальчук й інші парижани 

– українці зініціювали видання в Києві 4-х 
книжок, і вони були надруковані за активної 
участі Паризької бібліотеки імені С. Петлю-
ри та її Представництва в Києві, яке я упро-
довж тривалого часу очолював, добираючи 
збірки книг для тієї бібліотеки. Тож ми опу-
блікували: Симон Петлюра. Вибрані твори 
та документи. – К.: “Довіра”, 1994.–270 с.; 
Симон Петлюра і українська національна 
революція: збірник праць 2-го конкурсу 
Петлюрознавців України. – К.: “Рада”, 1995 
– 356 с.; Симон Петлюра та його родина. – 
К.:“Рада”, 1996. –319 с.; У 70-річчя Паризь-
кої трагедії: 1926-1996: Збірник пам’яті Си-

Виступаючи проти права України на іс-
нування як суверенної держави, СРСР пря-
мо чи опосередковано використав один із 
засобів діяльності тоталітарного режиму – 
політичне вбивство опонента, а саме С. Пет-
люри.
У 1993 та 1995 роках я працював як на-

уковець у Паризькій бібліотеці імені Симо-
на Петлюри. Тодішній директор бібліоте-
ки В. Михальчук показав мені усі місця у 
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мона Петлюри. – К.:Вид-во імені Олени Те-
ліги, 1997. – 304 c. 
Останню з книг ми підготували й упо-

рядкували разом з В. Михальчуком, у ній 
наведені, у тому числі, документи з Паризь-
кого процесу над убивцею українського по-
літика. Можна вважати, що то був своєрід-
ний “план-проспект” нинішньої фундамен-
тальної збірки документів і матеріялів, яка 
привертає значну увагу. Рецензоване видан-
ня – результат діяльності відомих науковців 
під орудою доктора юридичних наук, про-
фесора Л. Рябошапка за участі доктора юри-
дичних наук, професора, члена-кореспон-
дента Національної академії правових наук 
України О.Ярмиша, кандидатів історичних 
наук О.Кучерука та В. Яремчука. Вони опу-
блікували 1490 документів і матеріялів про 
українсько-єврейські відносини в контексті 
Паризького процесу. 
Тема не нова, її тяглість має 90 років 

(С.Петлюру застрелено в Парижі 25 травня 
1926 року, суд над убивцею С. Шварцбар-
дом був у жовтні 1927 року), але контровер-
сії щодо судового процесу є актуальними і 
сьогодні та, можливо, залишаться такими 
і в майбутньому. Не тільки тому, що убито 
визначного політика світового рівня, не ви-
нного в тому «злочині», який видуманий і 
бездоказово йому приписаний, а й через те, 
що “…процес Шварцбарда ніколи не буде 
зараховано до піднесених сторінок фран-
цузької Феміди”(ч.2, с. 507), яка, вірна «сво-
їм огидним традиціям», виправдала вбивцю 
(ч.2, с. 495). Ось витяг із тексту постанови 
суду після кількатижневих слухань: «Ми, 
Голова Суду Присяжних округу Сена в 4-му 
кварталі 1927 року, розглянули заяву Суду 
Присяжних, ухвалено на користь Шварц-
барда Самуїла, що народився 30 вересня 
1888 року в Смоленську (Росія) від Ісаака та 
Вайзберг Хаї, годинникаря, який проживає 
в Парижі за адресою бульвар Менильмон-
тан, 82, обвинуваченого у вбивстві. Вище-
згадана Заява Суду Присяжних говорить 
про те, що обвинувачений Шварцбард 
не винен. Заявляємо, що вищезгаданий 
Шварцбард виправданий від обвинувачен-
ня проти нього і, відповідно, даємо розпо-
рядження, що він має бути негайно звільне-
ний, якщо він не утримується під вартою з 

іншої справи. Зроблено й оголошено в Па-
лаці Правосуддя в Парижі 26 жовтня 1927 
року на відкритому судовому засіданні Суду 
Присяжних» (ч.2, с.472). 
В історії світової юриспруденції (включ-

но з напівцивілізованими «дикунськими» 
суспільствами) важко знайти подібне су-
дилище і необґрунтоване рішення. А тут 
– центр Європи, Париж – культурна столи-
ця світу… Незаангажований світ, де ще не 
діяла рука Москви, жахнувся від того, що 
убивця «має бути негайно звільнений» тіль-
ки на підставі «доказів» балакучого брехуна 
й підтасовувача фактів адвоката А. Торреса. 
Цей актор використав свою щедро оплаче-
ну здатність до логічних маніпуляцій, щоб 
звалити усі єврейські погроми, ким би вони 
не провокувалися (навіть такі класично-тра-
диційні московські погроми з їхнім гаслом 
«Бей жидов – спасай Россию»), на україн-
ського державного діяча – під претестом, 
що московити і всяка анархістська нечисть 
чинила ці погроми на території України. А 
оскільки очільником Директорії УНР був 
С. Петлюра, то він і винен. 
Коли б це було так (а воно «так» аж ніяк 

не було), то є суд, досудове розслідування, 
а не терористичний акт, що його на Па-
ризькому процесі легалізовано як спосіб 
покарання. Власне, доказова база того, що 
судовий процес був політичним, партійним, 
етнічним, а не правовим, принизив націо-
нальну гідність Українського народу в ціло-
му, негативно вплинув на українсько-єврей-
ські взаємини, вимагає реалізації належної 
історичної політики пам’яті – і є наскрізною 
лінією книги.

 Перший том видання (261 докумен-
тів і матеріялів, 388 с.) охоплює період 
1917 – 1926 років, до терористичного акту 
С. Шварцбарда, і виокремлює українсько-
єврейські відносини в історичному та теоре-
тичному вимірах. Це десятиліття включало 
частину Першої світової війни, зречення з 
престолу російського царя, створення УЦР, 
комуно-більшовицький переворот (псевдо 
«вєликая октябрьская рєволюция»), про-
голошення УНР, Гетьманат П. Скоропад-
ського, правління Директорії, поразку УНР 
та еміграцію її провідників на Захід, вста-
новлення окупаційного комуністичного то-
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талітарного режиму московитів в Україні. 
Документи першого тому доволі повно пре-
зентують участь євреїв у всіх перерахованих 
процесах українського та радянського дер-
жавного будівництва.
Документи цього тому не дають одно-

значної відповіді, чому частина євреїв, осо-
бливо їхній політичний провід, не підтрима-
ла інші національні меншості колишньої Ро-
сійської імперії, гноблені так само, як і вони 
у своїх «чертах оседлости», а значною мірою 
рішуче стала на бік ленінських більшовиків-
терористів – майже виключно московитів за 
національністю, історична ненависть яких 
до євреїв у них у крові. Це ж вони не тільки 
плекали свій несамовитий антисемітизм у 
себе, а й прищеплювали його іншим наро-
дам, які входили в їхню імперію. Отже, цей 
вибір євреїв не зрозумілий, бо зазвичай при-
нижені й упосліджені люди солідаризуються 
між собою у протистоянні спільним гнобите-
лям, сила і влада яких раптом похитнулася. 
А тут вийшло навпаки! Поширена думка в 
єврейських і позаєврейських середовищах, 
ніби євреї в поворотних моментах історії 
завжди вибирають сильнішу сторону кон-
флікту, навіть коли ця «сторона» їм не подо-
бається, – тільки зовні може пояснити їхній 
дивний вибір на користь більшовиків; адже 
вони розумні й добре зважують, що робити і 
за ким йти. Як би там не було, вони ж і самі 
постраждали від тих, кого вибрали, – навіть 
більше, ніж за царського режиму.
Хоч заявлений упорядниками першо-

го тому часовий період 10 років, водночас у 
книзі представлено і глибшу історію та тео-
рію українсько-єврейських взаємин. Книга, 
зокрема, містить лист протесту діячів куль-
тури з приводу антиєврейської публікації 
в журналі “Иллюстрация” за 1858 рік (“За-
падно-русские жиды и их современное по-
ложение”). Підписанти, серед них українці 
Т.Шевченко, П.Куліш, М. Номис, М. Кос-
томаров та інші, з обуренням зазначали 
(їхній протест був надрукований у журна-
лі “Русский вестник”), що через образу єв-
реїв “оскорблено все общество… Никакой 
честный человъекъ не можетъ оставать-
ся равнодушнымъ при такомъ позорномъ 
поступкъ… Да послужитъ этотъ протестъ 
примъромъ и предостереженіемъ для буду-

щаго, и да оградитъ онъ навсегда нашу ли-
тературу отъ подобныхъ явленій”(ч.1, с.33).
Як показало майбуття, – “не оградил” 

и не “навсегда”. Кремль зробив достатньо, 
щоб цього не сталось. Про це і не тільки – 
у наступних частинах збірки. Другий том ( 
312 документів і матеріялів, 642 с.) повніс-
тю присвячено підготовці та здійсненню 
терористичного акту – вбивству С. Петлю-
ри 25 травня 1926 року С. Шварцбардом у 
Парижі; розслідуванню, яке супроводжува-
ла масова антиукраїнська пропаганда, і, на-
решті, судовому процесу та його наслідкам. 
Рішення суду я навів раніше – своїм циніз-
мом й кричущою неправдою воно безпре-
цедентне! Як не прагнули свідки захисту 
– М.Гольдштейн, Х.Грінберг, Г.Сльозберг, 
В.Тьомкин, адвокат А. Торрес виправдати 
С. Шварцбарда, виставляючи його виключ-
но як “месника” на етнічній основі, – на су-
довому процесі були й інші виступи. 
Один із адвокатів, А.Вільм, виразніше 

від інших учасників судового процесу ”на-
малював” моральний портрет убивці: ”…Ви 
пригадуєте, з якою жорстокістю підсудний 
стріляв далі, з яким бажанням помсти він 
цілив у свою жертву!.. Підлість злочину нас 
також вразила, підлість, яку ми констатува-
ли в инших справах і яка полягає в тому, що 
злочинець, переконаний в тому, що жертва 
не озброєна, нападає з словами: «Боронись, 
боягузе, бо тебе вб’ю!». Ми також були вра-
жені показами підсудного, зробленими з 
обурюючим цинизмом, коли він нам заявив: 
”Я був задоволений, побачивши, що всі 5 
куль попали як слід всі в тіло”. І от, з руками 
в крови, щасливий і задоволений, він вва-
жав, що діло своє виконав і що може радіти. 
Також і в комісаріяті, діставши звістку про 
смерть своєї жертви, він до того непристой-
но виявив свою радість, що кинувся стиска-
ти руку поліційному агентові, який приніс 
йому цю звістку, з запалом, від якого стисну-
ло серце усім свідкам цієї гидкої сцени”(ч.2, 
с. 458-459).
Окрім того, адвокати А. Вільм, Ц. Кам-

пінчі, прокурор П. Рейно, свідки на числен-
них фактах доводили суддям, що терорист 
зовсім не керувався почуттям помсти за 
приписувані С. Петлюрі єврейські погроми, 
а виконував інструкції російських більшови-
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ків і присутніх у Франції їхніх шпигунів, зу-
стрічався з ними, отримував від них гроші. 
За розповсюдженою версією більшовики 
вважали, що українська політична еміграція 
об’єднається з Польською державою на чолі 
з Ю. Пілсудським і почне наступ на СРСР. 
Однак справжні причини убивства не були 
враховані судом. 
Вплив Паризького процесу – як неправ-

дивого судилища – на повне драм і траге-
дій співжиття українського та єврейського 
народів розкрито у третій частині збірки 
(347 документів і матеріялів, 518 с.). Щоб це 
співжиття (до проголошення Незалежності 
України) не прийшло до якоїсь цивілізацій-
ної норми, радянська влада вживала ідеоло-
гічні заходи у вигляді комуністичної анти-
семітської й антиукраїнської пропаганди. І, 
на жаль, вона домоглася свого. Разом з нею 
світове єврейство твердило, що С. Петлюру 
вбито справедливо, а всі українці – антисемі-
ти. І тут на пам’ять приходить роман Ф. До-
стоєвського “Злочин і кара”- невідворот-
ність покарання за потоптання Божої істи-
ни. “Мені помста належить, Я відплачу, го-
ворить Господь”. І ще: “Господь буде судити 
народа Свого!” (Послання святого апостола 
Павла до євреїв, розділ 10, вірш 30).
Напевно, не можна проводити прямий 

причинно-наслідковий зв’язок між терорис-
тичним актом у Парижі і трагедіями в на-
ступні роки, які випали на долю українців 
(Голодомор в Україні 1932-1933 років) і єв-
реїв (Голокост під час Другої світової війни). 
Події не співмірні. Але треба враховувати 
“наслідки” і “реалії” (слова, що значаться у 
підзаголовку збірника), коли десятиліття-
ми комуністична ідеологія формувала сві-
домість мільйонів радянських людей про 
український визвольний рух XX століття як 
антисемітський. Мовби ми, а не хто інший, 
придумували й ширили фольклорні вірши-
ки типу: ”Если в кране нет воды – значит, 
выпили жиды: евреи, евреи – везде одни ев-
реи”, що були з тої самої опери, що й арія 
ще з царських часів: ”Бей жидов – спасай 
Россию”. 
Важливо, що у третьому томі, присвяче-

ному жахливому періоду в суспільному жит-
ті українського та єврейського народів, відо-
бражені події щодо необхідності подивитися 

правді в очі – це політична позиція Україн-
ської Національної Ради, спілкування ліде-
рів та інтелектуалів української і єврейської 
діаспори (М. Добрянського, М. Яворівсько-
го, В. Голубничого, Т. Гунчака, В. Вериги, 
С. Гольдельмана, З. Гітельмана, І. Клейне-
ра, М. Френкіна та інших), а з другого боку – 
діалог визначних українських і єврейських 
дисидентів (І. Дзюби, С. Караванського, 
І. Геля, Ю. Вудки, Я. Сусленського, А. Ща-
ранського, Л. Плюща, Й. Зісельса та інших).

…Дещо з власного життєвого досвіду 
про приписуваний українцям антисемітизм. 
Я родом з одного села, що в Бердичівському 
районі на Житомирщині. За розповідями 
матері і батька, мій дід по материнській лінії 
Сидір Стадник добре товаришував з берди-
чівськими євреями. У діда була одна з най-
кращих хат у селі, в якій він виділив одну 
кімнату для Хаїма, Шльоми (Соломона), Ду-
вита (Давида) і Хройма (Єфраїма), коли ці 
хлопці приїздили у село з комерційними ці-
лями: привозили потрібні селянам речі (тка-
нини, гасові лампи і багато іншого) в обмін 
на якісні сільгосппродукти. Усі бердичів-
ські гості розмовляли українською мовою. 
Не відмовлялися від чарки горілки з дідом, 
його синами й сусідами, що навідувались до 
дідової хати з метою обміну товарами (при-
носили масло, сир, сметану, фрукти, овочі). 
Жодних образ, кепкувань, висміювань з 
обох сторін не було! Дід Сидір, що був цер-
ковним старостою і знав Біблію, послухався 
бердичівських євреїв і забрав разом з баб-
цею Мотрею ікони з хати, де вони ночували, 
бо знав із тексту Старого Заповіту Біблії й 
Закону Мойсея, що віруючим євреям не слід 
мати жодних християнських зображень. І 
такі взаємини були у всьому селі із 700 дво-
рами, майже двотисячним населенням пра-
вославного віросповідання й церквою Свя-
тої Трійці (Девятисотлетие Православия на 
Волыни: 992-1892.-Житомир, ч.2. – С.34). 
Мабуть, в Україні є тисячі подібних сіл і міс-
течок, які б спростували радянські міфи про 
засадничий антисемітизм українців!
Саме такий напрям викладу спостерігає-

мо у четвертій частині збірки (570 докумен-
тів і матеріялів, 826 с.). Він дає читачеві чи-
мало обережного оптимізму щодо нормалі-
зації українсько-єврейських відносин після 
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проголошення Незалежності України (1991-
2017). Як бачимо, хронологічний обсяг кни-
ги охоплює період від встановлення україн-
сько-ізраїльських дипломатичних відносин, 
розвитку економічних і культурних зв’язків, 
змістовні заяви перших осіб двох держав – 
до відзначення на державному рівні 75-х 
роковин трагедії жертв Бабиного Яру, ді-
яльності єврейської сотні самооборони під 
час Революції Гідності, ухвалення Закону 
України “Про правовий статус і вшануван-
ня пам’яті борців за незалежність України 
у XX столітті” від 9 квітня 2015 року. Тим 
самим упорядники виконують комплексне 
завдання – окреслюють встановлення укра-
їнсько-ізраїльського міждержавного співро-
бітництва, характеризують стан реалізації 
конституційних прав єврейської національ-
ної меншості, розкривають суперечливий 
процес декомунізації щодо спростування 
недостовірної інформації про масовий анти-
семітизм українства як такого.
Викладене вище дозволяє оприлюднити 

наступний висновок. Рецензоване науко-
во-просвітницьке видання, яке професор 
Л. Рябошапко присвятив батькам, теж на-
уково-педагогічним працівникам, Іванові та 
Галині, з однаковим правом можна назвати 
документальною енциклопедією Петлюро-
знавства та енциклопедією українсько-єв-
рейських відносин.
Хоч у жодному томі не вказано, що ви-

дання приурочене до ювілею – 140-річчя 
від дня народження С. Петлюри 10 травня 
1879 року, – але, безперечно, книга слугува-
тиме продовженню політичної реабілітації 
його постаті та його імені після десятиліть 
антиукраїнської пропаганди. Вона ще раз 
переконливо засвідчує невинність С. Пет-
люри в будь-яких переслідуваннях євреїв, 
не кажучи вже про погроми.
Варто нагадати та наголосити, що жоден 

уряд світу не мав (і, здається, не має) у струк-
турі спеціального міністерства з єврейських 
справ. А в Урядах УНР ці міністерства були, 
їх очолювали повноправні члени урядового 
кабінету – євреї, і Уряд УНР всіляко сприяв 
діяльності таких міністерств, виділяв, незва-

жаючи на обставини воєнного часу, значні 
кошти. Не було і нема у світі держави, на 
банкнотах грошей якої, окрім національної 
мови, були і написи єврейською мовою. А на 
грошах УНР таке було! Тобто намагаючись 
довести нібито нещирість української вла-
ди та звинувачуючи її у подвійній грі щодо 
євреїв, сторона захисту вдалася до відвертої 
брехні та свідомого підтасовування фактів. 
Очевидно, що на Паризькому процесі мала 
місце підміна понять щодо «доказів», нада-
них підкупленими торресами. 
Вважаю, що книга є вагомим внеском 

в юридичну науку та освіту, сприятиме по-
дальшим міждисциплінарним досліджен-
ням з цієї проблематики, яку розпочали 
українці та євреї: праці М. Драгоманова, 
І.Франка, С. Єфремова, М.Грушевського, 
О. Шульгина, В. Жаботинського, С. Дубно-
ва, М. Зільберфарба, А. Марголіна та інших.

…Під час мого наукового відрядження в 
Парижі у 1990-х роках я побачив великий 
архів з життя української громади Франції, 
який тоді був майже не опрацьований. Я 
його переглянув і дійшов висновку, що ро-
боти – не на місяці, а на роки, щоб його на-
лежно опрацювати. У В. Михальчука вини-
кла ідея передати бібліотеку та архів в Укра-
їну. Я був проти, і ми вирішили порадитися 
з тодішнім Надзвичайним і Повноважним 
Послом України у Франції Ю. Кочубеєм. Він 
підтримав мою думку, щоб усе лишалось у 
Парижі, тому що воно не менш потрібне 
українським дипломатам, місцевим науков-
цям – французам і українцям, а також до-
слідникам української діаспори.
Те ж саме треба сказати і про рецензо-

ване видання, яке має бути не лише в укра-
їнських бібліотеках, а й у фондах Паризької 
бібліотеки імені С. Петлюри (очолює доктор 
Я. Йосипишин). Адже процес відновлення 
державної політики національної пам’яті, 
подолання ідеологічних стереотипів у сус-
пільній свідомості є складовою підвищення 
міжнародного іміджу України, яка утвер-
джує курс на європейську та євроатлантич-
ну інтеграцію.
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...Попереду – візит Президента України 
в Ізраїль. Чи і його поведуть по всіх дорогах 
пам’яті про страждання єврейського наро-
ду, нагадуючи одночасно про покаяння? Хо-
тілося б думати, що розмови про покаяння 
вже не буде, а буде розмова представників 
двох держав, які тяжкою ціною, ціною вели-
чезних втрат – фізичних і моральних – ви-
страждали право на свободу і повагу в світі.

Ірина Калинець, 
25 листопада 1992 року

...Говорячи про розкуркулення, колек-
тивізацію і голодомор, справедливо нази-
ваємо кремлівських злочинців режисерами 
цих трагедій, але замовчуємо, що серед ви-
конавців були не тільки ж єврейські коміса-
ри, чиїми прізвищами декому зручно оперу-
вати, а й свої таки, і то не тільки партійні 
функціонери, а й безпартійні гапушки ж, і 
комнезами, і добрі сусіди розкуркулюваних. 
...нам не обійтися без глибокої і всебічної 
національної самокритики в дусі Драгома-
нова, Шевченка, Франка, Хвильового – са-
мокритики, яка б виводила нас на глибші 
причини наших невдач.

Іван Дзюба, 
18 серпня 2001 року

...Якщо ми, євреї, й далі підраховува-
тимемо, скільки українців співпрацювало з 
нацистами, а українці – скільки євреїв слу-
жило в ЧК, ГП/ НКВС і КДБ, то назавжди 
залишимося в історичній безвиході, сповне-
ній взаємних звинувачень і потенційно кон-
фліктонебезпечній. Примирення почина-
ється не зі списків взаємних звинувачень, а 
зі спроб оцінити, зрозуміти й відчути власну 
історію...

Йосиф Зісельс, 
15 січня 2010 року

...Часто буваю в різних єврейських гро-
мадах, бачив різні пам’ятники Голокосту і 
переконався, що вони стають центром діа-
логу євреїв і представників інших націо-
нальностей. Тому ідея створення в Баби-
ному Яру меморіалу, який закриє ще одне 

коло історії, мені сподобалася... Колись у на-
ших мріях у тюремних камерах ми, радян-
ські дисиденти, бачили, як розвалюється Ра-
дянський Союз... Ми знали, що все почнеть-
ся з Німеччини і звідти поступово дійде до 
України... У наших планах Україна завжди 
була поворотною точкою. Ми... не мали сум-
нівів, що вона з її великим народом, який не 
хоче комунізму, перетвориться ледь не на 
Францію. Але не все... збулося. А пророцтво 
про Україну виявилося неправильним, і це 
велике розчарування, що така країна і така 
горда незалежна нація не досягли того, чого 
вони варті. Проте шанс ще є, адже потенці-
ал України, як і колись, надзвичайно вели-
кий.

Натан Щаранський,
27 жовтня 2017 року

Документи і матеріали, представлені 
у збірнику, узагальнюють проблематику 
українсько-єврейських правовідносин на 
тлі українського, радянського, пострадян-
ського та постмайданного державотворен-
ня впродовж 1917- 2017 років. Чільне місце 
займає висвітлення Паризького процесу 
1927 року про політичне вбивство С. Пет-
люри. Розкрито перебіг досудового роз-
слідування кримінальної справи, судового 
розгляду, судових дебатів, зміст ухваленої 
Постанови Суду Присяжних Округу Сена 
м. Парижа, яка виправдала обвинувачено-
го, її наслідки для подальших українсько-
єврейських взаємин. Наголошено на необ-
хідності продовжити політико-правовий 
процес декомунізації стосовно відновлення 
державної політики національної пам’яті. 
Підкреслено значення освітньої та інфор-
маційної політики для подолання ідеоло-
гічних нашарувань в українсько-єврейській 
свідомості щодо колективної вини учасни-
ків боротьби за незалежність України у XX 
столітті в антисемітизмі, а єврейської на-
ціональної меншості – в більшовизмі, під-
вищення міжнародного іміджу Української 
держави, яка поступово утверджує демо-
кратичні цінності у царині етнонаціональ-
них відносин.
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ÂÈÍÈÊÍÅÍÍß ÒÀ ÐÎÇÂÈÒÎÊ 
²ÍÒÅËÅÊÒÓÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ Â ÓÊÐÀ¯Í²

У статті досліджено особливості виник-
нення та розвитку інтелектуального права в 
Україні. Встановлено, що наразі система ін-
телектуального права в Україні перебуває на 
етапі формування. Нині в Україні простежу-
ється тенденція невпинного зростання кіль-
кості прийнятих нормативно-правових ак-
тів з тих чи інших питань інтелектуальної 
власності. Однак, на жаль, далеко не завжди 
кількість відповідає якості. Виявлено низку 
проблем у вказаній сфері. Наведено комплекс 
рекомендацій щодо їх розв’язання. Визначено 
перспективні напрями подальшого розвитку 
інтелектуального права в Україні. Зокрема, 
зауважується, що подальший розвиток інте-
лектуального права в Україні має відбувати-
ся за трьома основними напрямками, серед 
яких: розробка нової Концепції реформування 
державної системи правової охорони інтелек-
туальної власності в Україні та Національної 
стратегії розвитку сфери інтелектуальної 
власності в Україні з урахуванням прора-
хунків та здобутків попередніх документів, а 
також міжнародних рекомендацій та зару-
біжного досвіду; подальше удосконалення на-
ціональних нормативно-правових актів з пи-
тань інтелектуальної власності, узгодження 
їх положень між собою, усунення прогалин, 
приведення у відповідність до реалій сього-
дення та потреб українського суспільства, 
систематизація положень національних 
нормативно-правових актів з питань інте-
лектуальної власності шляхом прийняття 
розгорнутого закону про авторське право і су-
міжні права; подальше узгодження положень 

 ÁÀÍ×ÓÊ-ÏÅÒÐÎÑÎÂÀ Îëåíà Â³êòîð³âíà - - êàíäèäàò íàóê ç äåðæàâíîãî 
óïðàâë³ííÿ, äîöåíò êàôåäðè äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ ïðàâà Êè¿âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó êóëüòóðè 

ÓÄÊ 347.77(477)

Актуальність теми
З кожним днем дедалі більшого значен-

ня у сучасному суспільстві набуває категорія 
інтелектуальної власності. Адже саме інте-
лектуальна власність є одним із наймогутні-
ших стимулів розвитку науково-технологіч-
ного прогресу всіх галузей функціонування 
суспільства. 
У даний час йде широка дискусія щодо 

перспективних напрямків подальшого роз-
витку системи інтелектуального права. Це 
обумовлює актуальність дослідження, на-
самперед, витоків виникнення інтелекту-
ального права в Україні та його генезису. 
Адже подальше вивчення даного питання 
видається нам неможливим без досліджен-
ня історичної складової вказаної категорії.

національних нормативно-правових актів з 
питань інтелектуальної власності із законо-
давством ЄС та приведення їх у відповідність 
до європейських, а також міжнародних норм 
та стандартів. Питання виникнення та 
розвитку інтелектуального права в Україні 
потребує подальшого наукового дослідження у 
напрямку пошуку шляхів вдосконалення наці-
онального законодавства у цій сфері з метою 
удосконалення захисту прав інтелектуальної 
власності.
Ключові слова: право інтелектуальної 

власності, законодавство про інтелектуаль-
ну власність, інтелектуальне право, пробле-
ми формування, напрями подальшого розви-
тку.
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Постановка проблеми
Наразі в Україні напрацьована чимала 

законодавча база з питань захисту прав інте-
лектуальної власності. Проте нині чинне за-
конодавство Україні у цій сфері не позбавле-
не недоліків. Унаслідок чого виникає чимало 
правозастовчих проблем, а судова практика 
залишається досить неоднозначною. Тому на 
сьогодні все ще залишається необхідність по-
дальшого реформування законодавчої бази з 
питань інтелектуальної власності.
Нині на теоретичному рівні всіх науко-

вих досліджень в Україні, зокрема юридич-
них, необхідно здійснити критичне оціню-
вання систем знань про інтелектуальне пра-
во в Україні, що вже сформовані, розглянути 
закономірності взаємозв’язку теперішнього 
й тенденцій майбутнього розвитку.

Аналіз останніх досліджень                       
і публікацій

Право інтелектуальної власності є 
об’єктом значної кількості наукових дослі-
джень. Зокрема, окремі аспекти цієї теми 
вивчали: Є. М. Гелеверя, К. С. Глушко, 
О. М. Головкова, А. М. Горнісевич, Є. Дзю-
біна, С. Ніколаєнко, Г. О. Швець, О. О. Ле-
вінчук та ін.
Проте, попри внесок вітчизняних на-

уковців у розробку цієї теми, маловивче-
ним залишається питання виникнення та 
розвитку інтелектуального права в Україні. 
Крім того, останнім часом до законодавства, 
що регулює право інтелектуальної власнос-
ті, було внесено низку істотних змін. Це, у 
свою чергу, обумовлює потребу відповідних 
наукових напрацювань.

Мета статті – на основі аналізу резуль-
татів загальнотеоретичних та галузевих до-
сліджень, нормативно-правової бази з теми 
дослідження, з’ясувати особливості виник-
нення та розвитку інтелектуального права в 
України, виявити існуючі проблеми, а також 
запропонувати перспективні напрями по-
дальшого розвитку.

Виклад основного матеріалу                         
дослідження

Узагальнення літературних джерел з 
теми дозволяє стверджувати, що поняття 

інтелектуальної власності з’явилось досить 
давно. Значення творів літератури та мисте-
цтва визнавалося ще за часів Стародавньої 
Греції [3]. 
Загалом, генезис правової охорони інте-

лектуальної власності в науковій літературі 
розглядають через призму поділу на такі чо-
тири етапи: 1-й етап – зародження (період 
Античності III ст. до н.е. – ІІ ст.); 2-й етап – 
становлення (період Середньовіччя V-XVII 
ст.); 3-й етап – розвиток (період Нового часу 
XVII-XIX ст.); 4-й етап – удосконалення і 
приведення у відповідність з соціально-еко-
номічним та політичним розвитком (з ХІХ 
– дотепер) [4, c. 97].
Водночас узагальнення теоретичних на-

працювань та аналіз правового підґрунтя 
щодо виникнення та розвитку інтелекту-
ального права в Україні свідчить про те, що 
національну систему правової охорони інте-
лектуальної власності було закладено ще з 
часів здобуття незалежності. Першим того-
часним законодавчим актом у сфері право-
вої охорони промислової власності незалеж-
ної України було «Тимчасове положення 
про правову охорону об’єктів промислової 
власності та раціоналізаторських пропо-
зицій в Україні», затверджене Указом Пре-
зидента України від 18 вересня 1992 року. 
Цим положенням запроваджувалася єдина 
форма правової охорони винаходів та про-
мислових зразків – патент [12, c. 8].
У цілому, Україна, з моменту набуття 

незалежності і до нині, пройшла три етапи 
виникнення та розвитку інтелектуального 
права: на першому етапі було розроблено 
фундамент для інтелектуальної власності; на 
другому – прийнято міжнародні стандарти; 
на третьому – розпочато формування влас-
ної стратегії [1, c. 147]. 
Наразі наша держава перебуває на шля-

ху реформування власної системи права ін-
телектуальної власності (інтелектуального 
права). Попри те, що Україна є учасником 
всіх основних (базових) загальновизнаних 
міжнародних договорів у сфері охорони ін-
телектуальної власності, вітчизняне законо-
давство у цій сфері сформоване далеко не в 
остаточному вигляді. 
Україна є учасницею 20-и з 22-х чинних 

міжнародних договорів з питань інтелекту-
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альної власності, функції адміністрування 
яких виконує Всесвітня організація інтелек-
туальної власності ВОІВ [5, c. 51]. І наразі 
законодавство України про інтелектуальну 
власність у цілому відповідає світовим стан-
дартам або наближається до них [14, c. 123]. 
Водночас воно все ще потребує перегляду 
та удосконалення.
Нині в Україні простежується тенденція 

невпинного зростання кількості прийнятих 
нормативно-правових актів з тих чи інших 
питань інтелектуальної власності. Однак, на 
жаль, далеко не завжди кількість відповідає 
якості. Радше навпаки. 
Так, зокрема, чинна редакція закону 

«Про авторське право і суміжні права» була 
прийнята ще у 2001 році. Втім, попри це, 
положення цього акта й досі у повній мірі не 
узгоджені з відповідними нормами Цивіль-
ного кодексу, що набув чинності в 2004-му. 
З огляду на вказане, цілком логічною 

видається розробка нової редакції зако-
ну «Про авторське право і суміжні права» 
(№10143), що нині зареєстрований у Верхо-
вній Раді України. Важливо зазначити, що 
цей законопроект було розроблено на ви-
конання ст.ст. 157-192 гл.9 «Інтелектуальна 
власність» розділу IV угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС. Це ще свідчить про не-
обхідність його існування та у подальшому 
прийняття.
Слід вказати, що у новій редакції зако-

ну містяться переліки об’єктів авторського 
і суміжних прав, що відповідають потре-
бам сьогодення. Більше того, законопроект 
№10143 передбачає вдосконалення норм 
щодо колективного управління правами 
правовласників на об’єкти авторського і 
суміжних прав. Запропоноване посилення 
відповідальності за порушення прав інте-
лектуальної власності [6].
Реалії сьогодення є такими, що з кожним 

роком в Україні стрімко розвивається наука 
і техніка, у зв’язку з чим з’являються нові 
об’єкти права інтелектуальної власності, пи-
тання охорони щодо яких не врегульовані 
в чинному національному законодавстві з 
огляду на його застарілість. Така ситуація, 
без сумніву, вимагає реакції з боку вітчизня-
ного законодавця. Втім, необхідно обрати 
дещо іншу стратегію. 

Перш за все, необхідно визначитися із 
системою і змістом законодавства про інте-
лектуальну власність. Адже ухвалення за-
конів щодо кожного різновиду інтелекту-
альної діяльності, як це прийнято в Україні, 
продемонструвало свою недоцільність. Уна-
слідок цього – все більше дублюючих норм. 
Більше й суперечностей. Таких висновків 
ми дійшли на підставі системного аналізу 
положень законодавства, що складає систе-
му інтелектуального права України.
Отже, варто погодитися з Г. О. Швець, О. 

О. Левінчук у тому, що наразі слід подумати 
про структуру законодавства України про 
інтелектуальну власність. При чому слуш-
ною видається позиція науковців, зміст якої 
зводиться до того, що це може бути як коди-
фікований акт про інтелектуальну власність 
(на прикладі досвіду зарубіжних країн), так 
і укрупнення законодавчих актів про інте-
лектуальну власність (наприклад, прийнят-
тя розгорнутого закону про авторське право 
і суміжні права) [14, c. 124]. Хоча нам більше 
імпонує ідея щодо прийняття розгорнутого 
закону про авторське право і суміжні права. 
Крім того, перегляду потребують Кон-

цепція реформування державної системи 
правової охорони інтелектуальної власності 
в Україні та Національна стратегія розвитку 
сфери інтелектуальної власності в Україні. 
Ще у 2016 році Кабінет Міністрів ухва-

лив Концепцію реформування державної 
системи правової охорони інтелектуальної 
власності в Україні. Передбачалася ліквіда-
ція Державної служби інтелектуальної влас-
ності та визначення національним органом 
у цій сфері державної організації, створеної 
на базі Укрпатенту, що належить до сфери 
управління Мінекономрозвитку.
Станом на 19.10.2019 ДСІВ ліквідовано, 

але повну реорганізацію сфери держуправ-
ління в цій сфері так і не закінчено. На сьо-
годні так і не впроваджено прозорої дворів-
невої структури державної системи правової 
охорони інтелектуальної власності. 
При Мінекономрозвитку, що забезпечує 

формування та реалізацію державної полі-
тики у сфері інтелектуальної власності, так 
і не створено національного органу інтелек-
туальної власності, уповноваженого викону-
вати окремі публічні функції (владні повно-
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важення) з реалізації державної політики в 
зазначеній сфері. 
Також було розроблено проект зако-

ну «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо вдосконалення 
державного управління сферою інтелекту-
альної власності». Однак системний аналіз 
положень цього законопроекту свідчить, що 
у його положеннях відсутня згадка про те, 
що Укрпатент є державним підприємством, 
виконуючим функції національного органу 
у сфері ІВ [7].
Суттєвих змін зазнала система колектив-

ного управління майновими авторськими та 
суміжними правами. У травні 2018-го було 
прийнято Закон «Про ефективне управ-
ління майновими правами правовласників 
у сфері авторського права і (або) суміжних 
прав», що диктує нові умови. Однак, на 
жаль, більшість можливостей, передбачених 
цим законом, так і не була практично реалі-
зована [11].
Отже, можна з упевненістю заявити, що 

концепція реформування державної систе-
ми правової охорони інтелектуальної влас-
ності та стратегія розвитку інтелектуальної 
власності потребують перезавантаження. 
При чому у ході розробки нових докумен-
тів необхідно керуватися, перш за все, мо-
ніторинговими даними щодо причин на-
стільки низької ефективності впровадження 
реформ та розробленим Всесвітньою органі-
зацією інтелектуальної власності «Керівни-
цтвом з розробки стратегії в галузі інтелек-
туальної власності в країнах із перехідною 
економікою». Крім того, у процесі підготов-
ки доцільно було б проаналізувати стратегії 
та концепції розвитку інших країн з метою 
з’ясування можливості запозичення пози-
тивного досвіду та, у випадку виявлення 
такої можливості та доцільності, запозичити 
відповідний досвід. 
Більш ефективних дій вимагає й напря-

мок розвитку права інтелектуальної влас-
ності в України, що полягає в гармонізації 
вітчизняного законодавства, що забезпечує 
правове регулювання інституту інтелекту-
альної власності з законодавством ЄС.
Відповідно до Угоди про поглиблену 

та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між 
Україною та ЄС, яка є частиною Угоди про 

асоціацію і діє з 1 січня 2016 року, передба-
чено реформування інтелектуального права 
України. 
Це дозволить Україні повністю інтегру-

ватися у світову торговельну систему, нада-
лі залучати іноземні інвестиції та запобігти 
значним втратам з боку правовласників. 
Впровадження цих реформ є на порядку 
денному щорічного міждержавного Діалогу 
між Україною та ЄС щодо прав інтелекту-
альної власності. 
Вищенаведене дає змогу зробити ви-

сновок, що наразі Україна повинна про-
демонструвати спроможність виконувати 
свої зобов’язання та залишатися надійним 
партнером. Необхідно якомога швидше 
прийняти та впровадити відповідні законо-
проекти, а також реформувати українську 
систему управління інтелектуальною влас-
ністю [1].
Втім, станом на кінець 2019 р. можна 

констатувати, що переважна більшість про-
блем у сфері інтелектуальної власності, з 
якими Україна входила в 2014 р., на сьогод-
ні залишилася не розв’язаною [11]. Для ви-
рішення зазначених проблем було розпоча-
то низку дій, які, на жаль, не можна назвати 
завершеними. 
У Європейському Союзі розчаровані по-

вільним прогресом у просуванні реформ у 
цій сфері. Адже Уряд досі не подав на роз-
гляд до Верховної Ради більшості законо-
проектів, які наша держава зобов’язалася 
прийняти відповідно до умов поглибленої 
та всеосяжної зони вільної торгівлі, вони й 
досі перебувають на розгляді в Мінеконом-
розвитку [7]. 
У зв’язку із цим важливого значення на-

буває потреба проаналізувати причини та-
кого провалу реформ і розробити шляхи їх-
нього вирішення. З метою подальшого ура-
хування отриманих даних у ході розробки 
нової стратегії розвитку інтелектуального 
права в Україні.
Хоча певні зрушення, звісно, є. Успіш-

ним можна назвати прийнятий Закон «Про 
державну підтримку кінематографії в Укра-
їні», в якому закріплено ефективні способи 
боротьби з порушеннями прав інтелекту-
альної власності в мережі Інтернет.
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Україна розглядає формування спеці-
алізованого суду з питань інтелектуальної 
власності як пріоритет і планує завершити 
відбір його суддів до кінця 2019 року. Од-
ночасно триває створення нового офісу ін-
телектуальної власності, яке планується за-
вершити у 2020 році.
Усе сказане дає змогу зробити висновок, 

що подальший розвиток інтелектуального 
права в Україні має відбуватися за трьома 
основними напрямками:

1) розробка нової Концепції реформу-
вання державної системи правової охорони 
інтелектуальної власності в Україні та Наці-
ональної стратегії розвитку сфери інтелек-
туальної власності в Україні з урахуванням 
прорахунків та здобутків попередніх доку-
ментів, а також міжнародних рекомендацій 
та зарубіжного досвіду; 

2) подальше удосконалення національ-
них нормативно-правових актів з питань 
інтелектуальної власності, узгодження їх 
положень між собою, усунення прогалин, 
приведення у відповідність до реалій сьо-
годення та потреб українського суспільства, 
систематизація положень національних 
нормативно-правових актів з питань інте-
лектуальної власності шляхом прийняття 
розгорнутого закону про авторське право і 
суміжні права;

3) подальше узгодження положень наці-
ональних нормативно-правових актів з пи-
тань інтелектуальної власності із законодав-
ством ЄС та приведення їх у відповідність 
до європейських, а також міжнародних 
норм та стандартів.

Висновки з дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному             

науковому напрямку
Загалом, підсумовуючи вищесказане, 

можна зробити висновок, що право інтелек-
туальної власності в Україні наразі все ще 
перебуває на етапі формування.
Україна має достатній і потужний науко-

во-технічний потенціал, я  кий наразі треба 
привести у дію. Для цього необхідно виро-
бити нові підходи до концептуальних поло-
жень законодавства України про інтелекту-
альну власність. 

Насамкінець, слід зауважити, що питан-
ня виникнення та розвитку інтелектуаль-
ного права в Україні потребує подальшого 
наукового дослідження у напрям ку пошуку 
шляхів вдосконалення національного зако-
нодавства у цій сфері з метою удосконален-
ня захисту прав інтелектуальної власності.
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ÄÎ ÏÈÒÀÍÍß ÙÎÄÎ ÏÐÈÍÖÈÏ²Â 
ÑÏÀÄÊÎÂÎÃÎ ÏÐÀÂÀ 

В статье содержится краткий анализ 
правовой природы принципов наследственно-
го права. В юридической литературе вопрос 
о принципах наследственного права рассма-
тривается по-разному, существуют различ-
ные подходы к их определению. Указанные 
принципы базируются на фундаментальных 
отраслевых принципах гражданского права.
Ключевые слова: принципы права; прин-

ципы наследственного права; наследствен-
ные правоотношения.
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öèâ³ëüíîãî ïðàâà ¹2 Íàö³îíàëüíîãî þðèäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ßðîñëàâà 
Ìóäðîãî, ì.Õàðê³â

“Установление или выведение прин-
ципов отрасли права помогает правильнее 
применять нормы данной отрасли, лучше 
понимать ее сущность и социальное значе-
ние,”- писав видатний цивіліст Братусь С.М. 
[2,c.13].
Юридична наука, в тому числі і цивіліс-

тична, приділяла певну увагу дослідженню 
принципів права, приведенню їх у певну 
систему, розробці на цій основі рекоменда-
цій, які мають сприяти удосконаленню за-
конодавства та практики його застосування. 
Практична сторона цього питання обумов-
лена тим, що в умовах свободи суб’єктів еко-
номічних відносин, яка поступово збільшу-
ється, своєчасне правове врегулювання їх 
поведінки стає необхідністю.
Спадкове право, як ніяка інша підга-

лузь цивільного права, внаслідок прийнят-
тя Цивільного кодексу 2003 року піддалося 
суттєвим змінам. Досягненням останньої 
реформи спадкового права стало те, що нор-
ми Книги шостої Цивільного кодексу Укра-

їни (далі – ГК України) значно розвинули і 
конкретизували положення попереднього 
ЦК України 1963 року. Якщо раніше про-
блеми, які виникали у судовій та нотаріаль-
ній практиці, були викликані проблемами 
у законодавстві, доводилося вирішувати за 
допомогою роз’яснень Пленуму Верховно-
го Суду України або виводити те або інше 
положення, виходячи з сенсу і духу закону, 
то зараз відповіді на багато питань можна 
знайти вже безпосередньо в нормах кодифі-
кованого акту українського цивільного зако-
нодавства.
Окремі принципи регулювання окремих 

спадкових відносин збереглися. Законода-
вець при створенні окремих норм застосу-
вав радикальні зміни, в тому числі , забо-
ронив перехід особистих немайнових прав 
( ч.1 п.1 ст.1219 ЦК України), дозволив за-
повіти, укладені у простій письмовій формі 
(ст.1249 ЦК України), звів до мінімуму ви-
падки переходу майна державі від помер-
лого шляхом розширення кола спадкоєм-
ців (ст.1261 ЦК України). У М.П.Асланяна, 
С.М.Братуся, Б.С.Антімонова, К.О.Граве, 
М.В. Гордона, В.К.Дронікова, А.М.Нємкова, 
П.С.Нікітюка, Ю.К.Толстого, С.Я.Фурси та 
Є.І.Фурси проблеми принципів спадково-
го права не знайшли достатнього аналізу, 
тому це питання недостатньо опрацьоване 
в цивілістичній науці. А між тим, запропо-
нована різними фахівцями система та зміст 
принципів спадкового права не могла не 
відображати якісні особливості розвитку 
певного типу права. Спадкове право тісно 
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пов’язане із правом власності, тому неви-
падково спадкування набуває особливого 
характеру, значення і форми в різні істо-
ричні епохи, оскільки право спадкування 
не може не бути тісно пов’язаним зі змінами 
виробничих відносин у різних суспільно – 
економічних формаціях.
Основи соціалістичного спадкового пра-

ва було закладено Декретом ВЦВК РФСР 
від 27 квітня 1918р. «Про скасування спад-
кування». В Україні аналогами цього норма-
тивного акта були декрет РНК України від 
11 березня 1919р. «Про скасування спадку-
вання» та Декрет РНК України від 21 берез-
ня 1919р. «Про скасування спадкування».
Визначаючи основні принципи радян-

ського спадкового права, які випливали із 
Декрету від 27 квітня 1918р., можна назва-
ти такі:

1) право спадкування набувають лише 
особи, які були тісно пов’язані зі спадкодав-
цем за його життя;

2) за подружжям визнається право 
спадкування на тих самих підставах, що і за 
дітьми;

3) принцип рівності спадкоємців неза-
лежно від статі;

4) уніфікація регулювання спадкових 
правовідносин, які виникали у зв’язку зі 
смертю члена колгоспного двору і внаслідок 
смерті члена сім’ї в місті;

5) трудовий характер майнового пра-
вонаступництва після смерті громадянина.
Вперше змістовно систему принципів 

спадкового права у радянській юридичній лі-
тературі спробував сформувати А.М.Нємков, 
який навів шість, на його думку, основних 
принципів : 1) використання спадкового 
майна для забезпечення непрацездатних 
родичів і подружжя померлого; 2) визнання 
права спадкування за законом на предмети 
домашньої обстановки і вжитку за спадко-
ємцями, які мали господарсько – трудовий 
зв’язок з цим майном; 3) визнання права на 
спадкування за законом за найближчими 
спадкодавцеві особами; 4) принцип свободи 
заповіту; 5) принцип повної рівності подруж-
жя; 6)принцип рівності спадкових часток 
при спадкуванні за законом [4, с.86].
П.С.Нікітюк вважав, що з наведених 

принципів такими, що стосуються спадко-

вого права, можна вважати лише положен-
ня про визнання права на спадкування за 
найбільш близькими до спадкодавця осо-
бами. Наприклад, немає підстав відносити 
до принципів спадкового права свободу за-
повіту. Свою позицію він обґрунтовує тим, 
що на початку становлення радянського 
спадкового права складання заповіту на 
користь сторонніх осіб взагалі не допуска-
лося. Свобода ж заповіту, яку розуміють як 
можливість скласти заповіт, не враховуючи 
інтереси непрацездатних членів сім’ї, – “не 
та правова ідея, яка визначає характер пра-
вового регулювання спадкування”[5,с.163]. 
Відповідно, немає підстав зводити свободу 
заповіту в ранг принципу спадкового права.
Серед сучасних цивілістів немає єдності 

з питання щодо кількості і найменування 
принципів спадкового права. Це поясню-
ється недостатністю теоретичних розробок 
критеріїв віднесення правових норм до 
принципів спадкового права, з одного боку, 
та недосконалістю спадкового законодав-
ства, з іншого.
Думки науковців не збігаються і стосов-

но кола принципів, які становлять систему 
спадкового права. Деякі фахівці безмежно 
розширюють їх число, інші не визнають тра-
диційних принципів.
Ю.К. Толстой серед галузевих принци-

пів спадкового права, як підгалузі цивільно-
го права, наводить такі : 

- універсальність спадкового право-
наступництва,

- свобода заповіту,
- забезпечення прав та інтересів необ-

хідних спадкоємців,
- урахування не лише дійсної волі 

спадкодавця, а і припустимої,
- свобода вибору у спадкоємців, які за-

кликані до спадкування,
- охорона основ правопорядку і мора-

лі,
- інтереси спадкодавця, спадкоємців, 

інших фізичних та юридичних осіб щодо 
спадкування,

- охорона самої спадщини від будь-
яких протиправних чи аморальних 
посягань[7,с.164] .
На принципово інших засадах будує 

свою концепцію принципів спадкового 
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права С.П.Гришаєв. За його твердженням, 
спадкове право базується на співвідношен-
ні двох основних принципів : свободи спад-
кування та охорони інтересів і так званих 
обов’язкових спадкоємців. Серед додатко-
вих принципів він наводить принцип пра-
вонаступництва і принцип охорони спад-
щини від протиправних посягань [ 3, c.9-10].
Отже, в юридичній літературі запропо-

новані різноманітні класифікації принципів 
спадкового. Певною мірою ці поділи зале-
жали від тієї мети, яку ставили перед собою 
дослідники.
Як слушно зазначав С.М. Братусь, пра-

вовий принцип не можна змішувати із пра-
вовим інститутом як сукупністю норм, що 
регулюють певну групу суспільних відно-
син у середині того їх виду, який становить 
предмет даної галузі права [2,с.29].
Принципи спадкового права як підгалу-

зі цивільного права повинні мати специфіч-
ні ознаки, а саме:

- відповідати певній суспільно – полі-
тичній формації,

- дістати відображення у правових 
приписах, відображення в реальних і кон-
кретних правових нормах, які без нього іс-
нувати не можуть. Кожна суспільно – еконо-
мічна формація, змінюючи основні правові 
засади регулювання суспільних відносин, 
формує свою, відмінну від попередньої, сис-
тему галузевих і внутрішньогалузевих прин-
ципів,

- мати певну стабільність, постійність 
і визначати фактичний стан і перспективи 
розвитку спадкового права,

- містити в собі чіткі ідеї, в яких під-
сумовуються головні теоретичні положення 
спадкового права і важливі вказівки для ор-
ганів нотаріату та судочинства,

- мати можливість знайти своє вира-
ження в будь – яких спадкових відносинах 
(з урахуванням їх специфіки).
Система принципів спадкового права 

становить сукупність таких загальних засад, 
на яких здійснюється спадкування :

1. Свобода волевиявлення спадкодавця і 
спадкоємців. Цей принцип тісно пов’язаний 
із загальноцивільним принципом диспози-
тивності цивільно-правового регулювання 
і означає, що правоздатний спадкодавець у 

будь – який час має можливість скласти за-
повіт на все майно чи його певну частку, змі-
нити заповіт чи скасувати або не складати 
заповіт взагалі. Реалізуючи право на заповіт, 
заповідач має можливість заповідати майно 
будь – яким особам, на свій розсуд визначи-
ти частки спадкоємців у спадщині, позбави-
ти спадщини одного, кількох чи всіх спад-
коємців за законом, не зазначаючи причин 
такого позбавлення, а також включити до 
заповіту інші розпорядження, передбачені 
ст.1235 ЦК України.
Заповідач має право заповідати май-

но не тільки особам, які належать до числа 
спадкоємців за законом , а й сторонній особі, 
яка не перебуває із заповідачем у родинних, 
сімейних відносинах, а також юридичній 
особі, державі Україна, територіальній гро-
маді, іноземній державі та іншим суб’єктам 
публічного права (ст.2 ЦК України). Зо-
крема, заповідач може залишити своє май-
но спадкоємцю другої черги, незважаючи 
на наявність осіб, які належать до першої 
черги спадкоємців за законом, тобто він не 
зв’язаний ні колом спадкоємців за законом, 
ні черговістю їх закликання до спадкування.
Це положення є головним принципом 

спадкового права. Принцип свободи воле-
виявлення спадкодавця закріплено у ст.ст. 
1234-1237, 1240,1242-1244,1246,1254,1302, 
1308 ЦК України.
Спадкоємцю, у свою чергу, надано пра-

во прийняти спадщину або відмовитися від 
неї.

2. Універсальність спадкового правонас-
тупництва. Суть цього принципу полягає в 
тому, що акт прийняття спадщини поширю-
ється на всю спадщину,де б вона не була і в 
чому б не полягала, складалася б винятково 
з прав чи лише з обов’язків. Спадщина не 
може бути прийнята частково. Тому спад-
коємець, який прийняв частину спадщини, 
вважається таким, що прийняв усю спадщи-
ну.
У ст.ст. 1218-1219 ЦК України законода-

вець визначає склад спадщини. Спадкоємці 
набувають усіх прав та обов’язків, які на-
лежали спадкодавцеві на момент відкриття 
спадщини і не припинилися внаслідок його 
смерті. Особливості спадкування окремих 
видів майна (право на одержання сум заро-



187

×óéêîâà Â.Þ. - Äî ïèòàííÿ ùîäî ïðèíöèï³â ñïàäêîâîãî ïðàâà 

бітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, ін-
ших соціальних виплат, які належали спад-
кодавцеві) визначено в ст. 1227 ЦК України 
та окремих підзаконних актах, наприклад, 
у відповідній інструкції МВС України, яка 
визначає порядок спадкування мисливської 
зброї, спеціальних засобів тощо. Спадщина 
не приймається по частках. Єдиним винят-
ком з цього правила є можливість спадко-
ємця відмовитися від обов’язків правонас-
тупника за договором довічного утримання 
(ст.757 ЦК України).
Від універсального правонаступництва 

відрізняють правонаступництво сингуляр-
не, при якому до спадкоємця переходить не 
сукупність прав і обов’язків спадкодавця, а 
лише певні його права (або обов’язки). На-
приклад, якщо за заповітом спадкодавець 
поклав на спадкоємця обов’язок передати 
яку-небудь з отриманих у спадщину речей у 
користування третій особі, то ця третя осо-
ба буде сингулярним правонаступником і до 
того ж одержить відповідні права не безпосе-
редньо від спадкодавця, а через спадкоємця.

3. Принцип послідовності закликання до 
спадщини при спадкуванні за законом. Пере-
важне право розподілити спадщину надано 
спадкодавцеві; якщо ж він своїм правом не 
скористався, то законодавець закликає до 
спадкування спадкоємців послідовно в по-
рядку черг, причому спадкоємці другої чер-
ги можуть набути спадщину лише за умови 
відсутності спадкоємців першої черги.
Суть цього принципу, який закріплено 

і ст.1258 ЦК України, полягає в тому, що 
кожна наступна черга спадкоємців за зако-
ном набуває право на спадщину лише у разі 
відсутності спадкоємців попередньої черги, 
усунення їх від права на спадкування, не-
прийняття ними спадщини або відмови від 
її прийняття. Але в той же час, ст.1259 ЦК 
України надає право спадкоємцям за зако-
ном змінювати встановлену ЦК черговість 
спадкування. Так, після відкриття спадщи-
ни спадкоємці можуть змінити черговість 
спадкування шляхом складання договору, 
відповідно до якого одночасно із їх чергою 
буде спадкувати спадкоємець іншої черги, 
що не закликається до спадкування. Такий 
договір має бути нотаріально посвідченим. 
Він не може порушувати прав спадкоємця, 

який не бере у ньому участі, а також спад-
коємця, що має право на обов’язкову частку 
(ст.1241 ЦК України).

 Із загального правила виняток може 
зробити лише суд у випадку, який передба-
чений ч.2 ст. 1259 ЦК України. За позовом 
особи, що є спадкоємцем за законом наступ-
ної черги, суд може визнати за нею право 
на спадкування разом зі спадкоємцями тієї 
черги, яка має право на спадкування, якщо 
буде встановлено, що протягом тривалого 
часу вона опікувалася, матеріально забезпе-
чувала, надавала іншу допомогу спадкодав-
цеві, який через похилий вік, тяжку хворобу 
або каліцтво був у безпорадному стані.

4. Принцип рівності спадкових часток при 
спадкуванні за законом. Незалежно від віку, 
статі, родинних чи сімейних зв’язків, соці-
ального становища спадкоємці однієї черги 
отримують спадщину у рівних частках.
Це положення дістало відображення у 

ст.1267 ЦК України, в якій закріплено пра-
вило що частки у спадщині кожного із спад-
коємців є рівними. Виняток з цього правила 
має місце при спадкуванні спадкоємцями,які 
закликаються до спадкування за правом 
представлення.

5. Державно – правовий захист непра-
цездатних родичів і членів сім’ї спадкодавця. 
Суть цього принципу полягає в тому, що 
спадкування серед інших виконує і соціаль-
но – забезпечувальну функцію. Ще за часів 
Римської імперії держава надавала захист 
близьким родичам спадкодавця, яких без 
достатніх на те підстав заповідач при скла-
данні заповіту позбавляв спадщини. Такі 
спадкоємці мали право звернутися з позо-
вом про оспорювання заповіту та вимагати 
належної їм частки спадщини.
Вітчизняний законодавець і в ЦК УРСР 

1922р., і в ЦК УРСР 1963р., і в ЦК України 
2003р. послідовно захищав і захищає інте-
реси так званих обов’язкових спадкоємців.
Змінювалося коло осіб, які мали право 

на обов’язкову частку, розмір обов’язкової 
частки, але загальна тенденція була чітко 
спрямована на захист майнових інтересів 
неповнолітніх і непрацездатних осіб, про 
яких спадкодавець за своє життя повинен 
був піклуватися. Це дає підстави розгля-
дати положення, що дістали закріплення в 



Äèñêóñ³¿, îáãîâîðåííÿ, àêòóàëüíî

188Ïðàâî.ua ¹ 3, 2019

ст.1241 ЦК України, як форму вираження 
принципу підгалузевого законодавства.
Саме в цьому принципі втілено соціаль-

но – забезпечувальну функцію спадкування. 
Держава ніколи не погодиться з тим, щоб за 
наявності спадкового майна заповідача, осо-
би, яких спадкодавець утримував чи пови-
нен був утримувати за своє життя, залиши-
лися без допомоги після його смерті.
Цей принцип перебуває в єдності з по-

переднім, вони урівноважують один одного, 
а визначення їх оптимального співвідно-
шення є важливим завданням законодавця.

6. Принцип сімейно – родинного характе-
ру спадкування. Коло спадкоємців за законом 
визначає законодавець залежно від ступеня 
кровного споріднення та сімейних відносин. 

7. Принцип матеріально-забезпечуваль-
ного призначення спадкування. Вже сама на-
зва принципу виражає його суть: ціль пе-
реходу прав та обов’язків від спадкодавця 
до спадкоємців забезпечує задоволення 
мате ріальних інтересів спадкоємців і кре-
диторів спадкодавця. І навіть те, що згідно 
зі ст.1231 ЦК України спадкоємець, який 
прийняв спадщину, відповідає за боргами 
спадкодавця, не ставить його у невигідне та 
скрутне становище, оскільки від повідно до 
цієї статті така відповідальність спадкоємця 
обме жується розміром дійсної вартості спад-
кового майна.

 Кирилова О.С. визначає охоронні прин-
ципи спадкового права, які включають у 
себе два принципи. Перший надає охорону: 
засад правопорядку і доброчесності; інте-
ресів спадкодавця і спадкоємців; інтересів 
інших фізичних та юридичних осіб.

 Проявом цього принципу є усунення 
негідних спадкоємців, захист таємниці за-
повіту, виконання заповідальних розпоря-
джень тощо.

 Другий принцип полягає в охороні 
спадщини від посягань. Відповідно з цим 
принципом норми закону забезпечують: 
розділ спадкового майна відповідно запові-
ту або закону; охорону і управління спадщи-
ною; відшкодування витрат на охорону та 
управління майном [6, с.122].
Саме на цих основних засадах і відбува-

ється регулювання спадкових відносин.

Від принципів спадкового права як під-
галузі цивільного законодавства необхідно 
відрізняти його так звані функціональні по-
ложення, які не відіграють самостійної ролі, 
а лише сприяють належній реалізації спад-
кових прав. До них відносяться принципи 
таємниці заповіту, охорони спадкового май-
на, відшкодування витрат особам, які здій-
снювали догляд за спадкодавцем чи зазнали 
витрат у зв’язку з його похованням тощо.
Важливого значення набуває викорис-

тання підгалузевих принципів у правотвор-
чій діяльності, особливо в умовах постійного 
розширення масиву підзаконних норматив-
них актів, збільшення кількості правових 
приписів. Не можна не погодитися з тезою, 
що правовий принцип містить набагато 
більше інформації, ніж конкретна і багато-
слівно виражена норма.
Приймаючи нормативний акт, законода-

вець повинен враховувати загальні засади, на 
яких побудовано систему норм галузі чи під-
галузі права, що дасть змогу уникнути декла-
ративності, невизначеності, казуїстичності.
Таким чином, під принципами спадково-

го права розуміють керівні ідеї, основоположні 
вимоги, відправні установлення, вихідні начала, 
які виражають об’єктивні закономірності, тен-
денції і потреби суспільного розвитку, визнача-
ють зміст норм спадкового права, її місце, роль 
і призначення в системі права, мають важливе 
значення для побудови нормативної основи цієї 
підгалузі та її застосування. 
Учені – цивілісти не мають єдиної дум-

ки щодо визначення цих принципів, їх кла-
сифікації, але, узагальнивши праці провід-
них науковців сучасності, можна виділити 
такі основні принципи спадкового права, 
як : свобода волевиявлення спадкодавця 
і спадкоємця; універсальність спадкового 
правонаступництва; принцип послідовнос-
ті закликання до спадкування за законом; 
принцип рівності спадкових часток при 
спадкуванні за законом; державно – право-
вий захист непрацездатних родичів і чле-
нів сім’ї заповідача; принцип сімейно – ро-
динного характеру спадкування; принцип 
матеріаль но-забезпечувального призначен-
ня спадкування.
Правильне застосування конкретних 

норм спадкового законодавства можливе 
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лише за умови врахування загальних прин-
ципів цивільного права.

 Наведені засади спадкового права є 
принципами приватного права, але це не 
виключає наявності публічних інтересів. У 
стабільності інституту спадкового права за-
цікавлені не лише громадяни, а й держава в 
цілому, оскільки приватні інтереси в цьому 
випадку тісно пов’язані із мораллю суспіль-
ства і безпекою держави.
Принципи спадкового права як підгалузі 

права повинні мати своє чітке місце в ієрар-
хії принципів цивільного права і вітчизня-
ного права взагалі. Правильне застосування 
конкретних норм спадкового законодавства 
можливе лише за умови врахування загаль-
них принципів цієї підгалузі цивільного за-
конодавства.
Якими б відмінними за конкретним 

змістом не були норми спадкового права, їх 
об’єднують загальні засади, на яких побудо-
вано систему спадкового права.

 Система принципів не може бути не-
змінною і аморфною. Вона динамічно реа-
гує на зміни. Принципи підгалузей права 
застосовують у разі, якщо виникає прогали-
на у чинному законодавстві, що обумовлює 
необхідність застосування аналогії права. 
Суд не може відмовити позивачеві у захис-
ті порушеного права, посилаючись на вади 
конкретної норми, яка дала б змогу розгля-
нути справу по суті. Тому саме в цьому ви-
падку виникає необхідність обґрунтувати 
прийняте рішення по справі відповідно до 
загальних засад законодавства.
Досліджені принципи спадкового права 

закріплено в галузевому та підгалузевому 
законодавстві, що свідчить про їх регламен-
тацію і прояв у законодавстві, які, у свою 
чергу, зумовлені політичними і економічни-
ми змінами в суспільстві.
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The practical side of nourishment of 
principles of recession law is enshrined in the 
words that, in the minds of freedom, sub’s 
of economic vidnosin, as a matter of fact, are 
in good stead; Spadkova right as a civil law 
civil right to adopt the Civil Code of Ukraine 
2003 to the law on social law. As a heir to the 
recession law reform, the deeds of the law 
were protected from the forefront of the legal 
system, and the establishment of the legal 
system of Ancient Rome, as well as of the legal 
systems of the major powers. Bula has a new 
system of principles for regulating the decline 
of income. Problems of the principles of law 
and the principles of recession are specifi cally 
addressed by the lawyers: they need to rely on 
the theory of law and practice to get more and 
more information.

Oskilki spadkove law – the okremiy 
institute of civil law, then the norm should be 
based on the deprived ones of the principles 
of legal rights. The prototype of the Single and 
Unambiguous Transition of the Principles of 
Decline Law in Civil Law is not applicable. The 
middle of nowadays civil dignity is the provision 
of the principles and principles of decline law. 
This is explained by the lack of theoretical 
variations of the criteria for the introduction 
of legal norms to the principles of decline law, 
on one side, and the lack of accuracy of decline 
legislation in general.

Dumki naukovtsіv not zbіgayutsya і 
stosnovno stake principle, yakі to become a 
system of recessionary law. Acts of fakhivtsi 
uninterruptedly expand their number, but 
they don’t recognize the traditional principles. 
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In legal literature, it is pronounced on the 
recognition of the principles of decline law. 
The singing world was lying in the middle of 
the road, and the yachers set themselves before 
them. The system of principles of recessionary 
law makes it possible to acquire such obscure 
ambushes, in which case there is recession:

Freedom of the will of the recession and 
recession. It’s a principle of quietly tackling the 
obscurely civilized principle of dispositiveness 
of civil law regulation, which means that right-
wing people should have a good chance of 
being locked up.

This is the main principle of the decay law. 
The principle of freedom of will and recession 
is closed at art. 1234-1237, 1240.1242-
1244.1246.1254.1302, 1308 of the Central 
Committee of Ukraine. Universality of recessionary 
offense of law. The essence of the principle of the 
poleg is that, when the act of accepting the recession 
is extended to the whole recession, there is no reason 
for it and for whatever reason it could not be stored, 
it would have been better for me to have more rights 
than anything else. Recession cannot be taken often.

The principle of post-approval is up to recession 
with recession beyond the law. The essence of this 
principle, which is secured in accordance with Article 
1258 of the Central Committee of Ukraine, lies in 
the fact that the skin is under the protection of the 
devotees for the law that they have less right to be 
deprived of their rights for more than one day, they 
are more likely to have less and less accept. T h e 
principle of equality of decline is frequent in decline 
according to law. Independently, there will be viku, 

stati, native chi simeynyh zvіyazkіv, the social campus 
of the wretched one chergy, to wipe off the slaughter 
in the new parts.

As a rule, there was a complete image at Art. 
1267 of the Central Committee of Ukraine, in most 
of the countries the rule is often fi xed in cases of 
declining skin and falling. The vignettes of the whole 
rule are small when falling down, like falling down 
for the right of representation. The sovereign – the 
legal zahist of unprincipled relatives and members of 
the spa spa. The essence of the principle of the poleє 
lies in the fact that the decline in the middle of the 
past and the socially safe function. In itself, in the 
whole principle, it is socially and securely functional. 
The power of nikoli could not be expected in winter, 
so that, for the manifestation of a recession lane, the 
task, individuals, some kind of recession, having 
reproached chi, who was guilty of utrimuvati for their 
life, were lost without the help of death. The principle 
of retirement is one in advance, that one must respect 
one, and the designation of the optimal resolution is 
an important legislative endeavor. The principle of 
family – native character decline. The number of 
people who fall behind the law is that the lawmaker 
has the law to fall in the fi rst step of the blood dispute 
and the next vidnosin.

The principle of material-safety-related decline. 
Later, the very name is to the principle of the supreme 
turn: the whole transition is right and the need for 
recession to recession to the satisfaction of the material 
interest recession and creditors of recession. Itself 
on these main ambushes and viduvatsya to 
regulate the decline of vidnosin. Inducted in 
ambush law є the principles of private law, but 
without any clues є manifestations of public 
interest. It is more correct to concretize the 
specifi c norms of the downturn legislation.

The principle of recessionary law has been 
consolidated into the Galusian and the Second 
Galactic laws, which stipulate that they are 
regulated in the laws, in their own way, and are 
motivated by political and economic sermons in 
suspensions.

Key words: principles of law; principles of 
inheritance law; inheritance relationship.

АНОТАЦІЯ 
У статті наводиться стислий аналіз пра-

вової природи принципів спадкового права. У 
юридичній літературі питання щодо принци-
пів спадкового права розглядається по-різному, 
існують різні підходи до їх визначення. Наве-
дені принципи базуються на фундаменталь-
них галузевих принципах цивільного права.
Ключові слова: принципи права; принци-

пи спадкового права; спадкові відносини.
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ÑÓÄÎÂÎ¯ ÑÈÑÒÅÌÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В данной статье рассмотрены вопросы 
развития административного судопроизвод-
ства, его цель и принципы. Процесс, который 
осуществляется административным судом, 
приобретает значение административного 
судопроизводства. Цель административного 
судопроизводства представляет собой вообра-
жаемую модель желаемого результата, то, к 
чему стремятся субъекты судебного процес-
са, то под целью административного судо-
производства следует понимать защиту прав 
и законных интересов физических и юриди-
ческих лиц, государства, обеспечения закон-
ности и справедливости при осуществлении 
правосудия. Отмечено, что административ-
ное судопроизводство – это форма позывного 
правосудия, которая состоит во всесторон-
нем, полном, объективном рассмотрении и 
решении административными судами в ста-
дийном порядке.
Ключевые слова: административное су-

допроизводство, суды, принципы, субъекты, 
цели, задачи, защита прав.
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дочинства є втілена у форму правових від-
носин діяльність суду, а також інших учас-
ників процесу, спрямована на вирішення 
завдань адміністративного судочинства у 
галузі публічно-правових відносин, шляхом 
реалізації наданих прав та обов’язків. Адмі-
ністративне судочинство є складовою адмі-
ністративної юстиції, а вона, своєю чергою, 
– складовою адміністративного процесу [2, 
с. 80–81]. 

Стан дослідження проблеми
Безумовно питання розвитку адміністра-

тивного судочинства та відповідного законо-
давства не залишалися поза увагою учених 
(В. Матвійчук, О. Хар, І. Коліушко, Н. Алек-
сандрова, А. Комзюк, Р. Мельник, В. Бевзен-
ко, О. Кузьменко, Є. Курінний, Т. Гуржій, 
М. Міхеєнко, Є. Харитонова, О. Харитонова 
тощо), проте у численних працях досліджу-
валися лише загальні питання адміністра-
тивного процесуального феномена, зокрема 
зміст і сутність адміністративного судочин-
ства, його принципи і завдання.

Виклад основного матеріалу
Становлення України як правової євро-

пейської держави, в якій надійно захища-
ються та гарантуються права та свободи лю-
дини органічно пов’язано з формуванням та 
ефективною діяльністю системи адміністра-
тивної юстиції. Характеризуючи адміністра-
тивне судочинство як невід’ємний елемент 
більш загальної системи захисту прав люди-
ни необхідно привернути увагу до принци-

Постановка проблеми
КАС України визначає адміністративне 

судочинство як діяльність адміністративних 
судів щодо розгляду і вирішення адміні-
стративних справ у порядку, встановленому 
Кодексом адміністративного судочинства 
(пункт 4 частини 1 статті 3) [1]. 
О. Андруневчин вважає, що процес, 

який здійснюється адміністративним су-
дом, набуває значення адміністративного 
судочинства. Змістом адміністративного су-
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пів, особливостей їх застосування та завдан-
ня адміністративного судочинства.
Розгорнуте визначення поняття «адміні-

стративне судочинство» дає у дисертаційній 
роботі А. Руденко. На його думку, яку також 
підтримує і О. Андруневчин, адміністра-
тивне судочинство – це форма позивного 
здійснення правосуддя, яка полягає у все-
бічному, повному, об’єктивному розгляді та 
вирішенні адміністративними судами в ста-
дійному порядку, визначеному нормами Ко-
дексу адміністративного судочинства Укра-
їни, адміністративно-правових спорів, що 
виникають між фізичними та юридичними 
особами з одного боку та суб’єктом владних 
повноважень (органом державної влади, 
органом місцевого самоврядування, їх поса-
довими і службовими особами) – з іншого, з 
метою захисту прав та свобод фізичних осіб, 
прав і законних інтересів юридичних осіб, 
здійснення контролю у сфері публічно-пра-
вових відносин [3, с. 28]. 
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 

3 КАС України зміст адміністративного про-
цесу складають правовідносини, що вини-
кають під час здійснення адміністративного 
судочинства. 
Слід відзначити, що становлення галузі 

адміністративного права України, в якому 
відбулося теоретичне формулювання термі-
ну «адміністративний процес» відбувалося 
ще до прийняття КАС України у 2005 році 
та подальшого становлення системи адміні-
стративного судочинства з метою судового 
вирішення адміністративних спорів. 
Мета судочинства становить уявну мо-

дель бажаного результату, те, до чого праг-
нуть суб’єкти судового процесу, то під метою 
адміністративного судочинства слід розумі-
ти захист прав і законних інтересів фізичних 
та юридичних осіб, держави, забезпечення 
законності та справедливості при здійсненні 
правосуддя. Мета розкривається через за-
вдання [5, с. 6].
Згідно із ч. 1 ст. 2 КАСУ завданням ад-

міністративного судочинства є захист прав, 
свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 
інтересів юридичних осіб у сфері публіч-
но-правових відносин від порушень з боку 
органів державної влади, органів місцево-
го самоврядування, їхніх посадових і служ-

бових осіб, інших суб’єктів при здійсненні 
ними владних управлінських функцій на 
основі законодавства, в тому числі на вико-
нання делегованих повноважень шляхом 
справедливого, неупередженого та своєчас-
ного розгляду адміністративних справ. До 
адміністративних судів можуть бути оскар-
жені будь-які рішення, дії чи бездіяльність 
суб’єктів владних повноважень, крім випад-
ків, коли щодо таких рішень, дій чи безді-
яльності Конституцією чи законами Укра-
їни встановлено інший порядок судового 
провадження. 
На думку В. Башкатової і О. Світлично-

го, головним завданням вітчизняного адмі-
ністративного судочинства, має бути захист 
природних прав громадян від порушень з 
боку органів публічної влади, їх посадових 
осіб, які здійснюють владні функції відповід-
но до чинного законодавства [4, с. 19].
Основним змістом практики правозахис-

ної діяльності адміністративних судів ви-
ступає забезпечення відновлення, охорони 
прав фізичних та юридичних осіб, у разі їх 
порушень у публічно-правових відносинах, 
сутність, ознаки та класифікаційні види 
яких не є ще поки що на належному рівні 
дослідженими у вітчизняній юридичній на-
уці, проте це питання має велике значення 
як теоретичне, так і практичне, оскільки 
безпосередньо пов’язано з обранням осо-
бою належного суду для захисту тих чи ін-
ших своїх прав, порушених чи незабезпече-
них у відносинах із суб’єктами владних по-
вноважень, а отже й з досягненням завдань 
оперативності та дієвості судочинства. 
Національна концепція адміністратив-

ного судового захисту виходить із забезпе-
ченості ним як публічних, так і приватних 
(визначених відповідно публічним та при-
ватним правом) суб’єктивних прав фізич-
них осіб, коли допускається їх порушення 
або обмеження в публічно-правових відно-
синах суб’єктами владних повноважень (ч. 1 
ст. 2 КАСУ). В адміністративному судочин-
стві захищаються більшість політичних, со-
ціальних прав і свобод громадян України, а 
також чимале коло економічних, особистих 
й духовних суб’єктивних правових мож-
ливостей людини, визначених норматив-
но-правовими актами України, реалізація 
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яких відбувається у відносинах з органами 
державної влади та органами місцевого са-
моврядування, або які зазнають обмежень 
(порушень) в роботі останньої чи її посадо-
вих чи службових осіб [6, с. 161]. Це свідчить 
про те, що адміністративна юстиція в Укра-
їні є спеціальним незалежним правовим 
інститутом, покликаним урегульовувати, 
неупереджено розв’язувати спори між дер-
жавою та громадянським суспільством (його 
конкретними членами). Зазначене між тим, 
не виключає виконання адміністративними 
судами й функції гаранта законності під час 
державного регулювання економіки, непри-
пустимості необґрунтованого втручання ор-
ганів державної влади та органів місцевого 
самоврядування у сферу вільного ринкового 
господарювання. 
Отже, адміністративне судочинство, як 

процесуальна діяльність, пов’язується саме 
із «розглядом і вирішенням адміністра-
тивних справ», що вказує на процесуаль-
ну сторону правосуддя в адміністративних 
справах, характеризуючи таким чином сам 
його процес, спрямований на розв’язання 
публічно-правового спору, а також захист 
прав та інтересів фізичних та юридичних 
осіб від порушень з боку суб’єктів владних 
повноважень, якщо таке порушення мало 
місце. 
З огляду на те, що відповідно до п. 4 ч. 

1 ст. 3 КАСУ адміністративне судочинство 
визначено саме як діяльність адміністратив-
них судів щодо розгляду і вирішення адмі-
ністративних справ, тобто вирішення фак-
тично означає усунення публічно-правово-
го конфлікту між фізичною чи юридичною 
особою та суб’єктом владних повноважень, 
коли порушене право відновлено чи захи-
щено в інший спосіб, що забезпечує ефек-
тивне поновлення в правах або справедливу 
компенсацію шкоди, або ж коли суд владно 
підтвердить відсутність між сторонами спір-
них матеріальних правовідносин і відсут-
ність у позивача права, за захистом якого він 
звернувся до адміністративного суду, або ж 
за наявності спірних матеріальних право-
відносин дійде висновку про незаконність 
чи недоведеність позовних вимог позивача. 
Переходячи до розгляду принципів ад-

міністративного судочинства, варто сказати, 

що вони будучи основоположними засада-
ми, ідеями, в яких відображені якісні осо-
бливості, певні специфічні властивості, що 
закріплені в нормах права і які відобража-
ють структуру адміністративного судочин-
ства, стан та перспективи його розвитку, 
спрямовані на захист прав, свобод і інтересів 
фізичних осіб, прав та інтересів юридичних 
осіб у сфері публічно-правових відносин від 
порушень з боку суб’єктів владних повнова-
жень. 
Також принципи адміністративного су-

дочинства закріплено, окрім КАС України, 
у Конституції України, Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод 
та інших міжнародних договорах, згоду на 
обов’язковість яких надано Верховною Ра-
дою України.
Згідно зі ст. 129 Конституції України 

основними засадами судочинства є: 1) за-
конність; 2) рівність усіх учасників судово-
го процесу перед законом і судом; 3) забез-
печення доведеності вини; 4) змагальність 
сторін та свобода в наданні ними суду сво-
їх доказів і у доведенні перед судом їх пе-
реконливості; 5) підтримання державного 
обвинувачення в суді прокурором; 6) забез-
печення обвинуваченому права на захист; 
7) гласність судового процесу та його повне 
фіксування технічними засобами; 8) забез-
печення апеляційного та касаційного оскар-
ження рішення суду, крім випадків, вста-
новлених законом; 9) обов’язковість рішень 
суду. Відповідно до ст. 7 КАСУ принципами 
здійснення правосуддя в адміністративних 
судах є: 1) верховенство права; 2) закон-
ність; 3) рівність усіх учасників адміністра-
тивного процесу перед законом і судом; 
4) змагальність сторін, диспозитивність та 
офіційне з’ясування всіх обставин у справі; 
5) гласність і відкритість адміністративного 
процесу; 6) забезпечення апеляційного та 
касаційного оскарження рішень адміністра-
тивного суду, крім випадків, установлених 
цим Кодексом; 7) обов’язковість судових рі-
шень [1].
Також необхідно зазначити, що в прин-

ципах адміністративного судочинства ві-
дображені його основні риси та визначено 
структуру, засади побудови, логіка розмі-
щення положень, що повною мірою дозво-
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ляє зрозуміти його суть та значення, спри-
яє правильному застосуванню норм адміні-
стративного судочинства. Принципи адмі-
ністративного судочинства слід розглядати 
у тісному взаємозв’язку між собою, які у 
структурованому вигляді становлять єдину 
систему, взаємодоповнюють один одного та 
розкриваються через зміст іншого. 
Як слушно наголошує С. Бондарчук, 

принципи сприяють правильному пізнан-
ню та застосуванню адміністративно-проце-
суальних норм, є основою для законодавчої 
практики, підготовки, розробки і прийнят-
тя відповідних їм за змістом правових норм 
та подальшого їх удосконалення, характе-
ризують суть та значення права як регуля-
тора суспільних відносин у галузі здійснен-
ня правосуддя в адміністративних справах, 
його соціальну цінність. До характерних 
властивостей принципів адміністративного 
судочинства відносить: а) ідейну спрямова-
ність – в основі принципів закладена певна 
ідея, яка є передумовою їх виникнення і 
обумовлюється соціально-правовими чин-
никами суспільного життя; б) формальну 
визначеність – принципи знаходять свій 
прояв у нормі права через їх текстуальне 
нормативне закріплення в КАСУ у вигляді 
окремої статті; в) демократичність – прин-
ципи адміністративного процесу є елемен-
том людської культури, цінностями ідеоло-
гічного порядку, таких як правова держава, 
громадянське суспільство, рівність, незалеж-
ність і свобода; г) дієвість – принципи адмі-
ністративного судочинства враховуватися 
на всіх стадіях адміністративного процесу, 
у всіх видах проваджень в адміністратив-
них справах; д) автономність – зміст одного 
принципу не повинен дублювати змісту ін-
ших принципів адміністративного процесу; 
е) системність – принципи складають певну 
сукупність, що перебуває у відношеннях і 
зв’язках між собою, та формують відповідну 
цілісність та єдність [7, с. 15]. 
Принципи адміністративного судочин-

ства можна класифікувати за такими крите-
ріями: 1) за сферою поширення – загально-
правові, галузеві, міжгалузеві; 2) за способом 
нормативного закріплення – принципи, за-
кріплені у Конституції України або у законо-
давчих нормативно-правових актах і прин-

ципи, які реалізуються в судовій практиці і 
виводяться із положень законодавства про 
адміністративне судочинство; 3) за об’єктом 
впливу – принципи, які визначають проце-
суально-правову діяльність адміністратив-
ного суду і принципи, які визначають про-
цесуальну діяльність осіб, які беруть участь 
у справі (сторін, третіх осіб, представників 
сторін і третіх осіб); 4) за предметом право-
вого регулювання: а) принципи організації 
правосуддя (судоустрою і судочинства), а 
також функціональні (принципи процесу-
альної діяльності – судочинства); б) прин-
ципи, які визначають зміст процесуальної 
діяльності (офіційне з’ясування всіх обста-
вин справи, диспозитивність, змагальність 
тощо); в) принципи, які визначають про-
цесуальну форму виконання процесуальних 
дій (гласність, відкритість). Запропонована 
класифікація дозволяє уникнути протиріч 
у термінології і дозволяє належним чином 
сприймати особливості оновленого адміні-
стративно-процесуального законодавства 
[8, с. 407]. 

Висновки
Підсумовуючи викладене, необхідно за-

значити, що принципи як основні правила, 
вимоги, засади щодо здійснення адміністра-
тивного судочинства в Україні поєднані в 
єдину систему завдяки тому, що кожен з них 
окремо і всі разом служать єдиній меті – за-
хист прав і свобод людини і громадянина в 
Україні.
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АНОТАЦІЯ 
У цій статті розглянуто питання роз-

витку адміністративного судочинства, його 
мета та принципи. Процес, який здійсню-
ється адміністративним судом, набуває зна-
чення адміністративного судочинства. Мета 
адміністративного судочинства являє собою 
уявну модель бажаного результату, те, до чого 
прагнуть суб’єкти судового процесу, то під ме-
тою адміністративного судочинства слід розу-
міти захист прав і законних інтересів фізич-
них та юридичних осіб, держави, забезпечення 
законності та справедливості при здійсненні 
правосуддя. Наголошено, що адміністративне 
судочинство – це форма позивного здійснення 
правосуддя, яка полягає у всебічному, повному, 
об’єктивному розгляді та вирішенні адміні-
стративними судами в стадійному порядку.
Ключові слова: адміністративне судочин-

ство, суди, принципи, суб’єкти, мета, завдан-
ня, захист прав.

SUMMARY 
The article deals with issues of development of 

administrative justice, its purpose and principles. 
The process, which is carried out by an administrative 
court, acquires the meaning of administrative 
proceedings. The purpose of administrative 
legal proceedings is an imaginary model of the 
desired result, what the subjects of the trial seek to 
achieve, then the purpose of administrative legal 
proceedings should be understood as the protection 
of the rights and legitimate interests of individuals 
and legal entities, the state, the provision of legality 
and justice in the administration of justice. It is 
stressed that administrative judicial proceedings 
are a form of call enforcement of justice, which is 
a comprehensive, complete, objective review and 
decision by administrative courts in a staggered 
manner.

Key words: administrative justice, courts, 
principles, subjects, purpose, tasks, protection of 
rights.
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ÂÀÃÎÌ²ÑÒÜ ÇÀÐÓÁ²ÆÍÎÃÎ ÄÎÑÂ²ÄÓ ÄËß 
ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÑÈÑÒÅÌÈ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ 

ÑÓÄÎ×ÈÍÑÒÂÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÓÌÎÂÀÕ 
ªÂÐÎ²ÍÒÅÃÐÀÖ²¯

В данной статье проанализированы суть 
административного судопроизводства Украи-
ны как залог защиты прав человека с учетом 
зарубежного опыта для совершенствования 
теоретического и нормативного основания 
функционирования административных су-
дов в Украине.
Однозначным фактом остается то об-

стоятельство, что административная 
юстиция - это очень действенное средство 
правовой защиты субъективных прав и за-
конных интересов граждан, и именно соз-
дание отечественной системы админи-
стративных судов должно способствовать 
обеспечению доступности правосудия, даже 
в условиях существенного увеличения обраще-
ний в суд. Опыт многих европейских стран 
показывает, что административные суды 
могут быть доступным и эффективным 
инструментом защиты прав, свобод и ин-
тересов человека от нарушений со стороны 
органов государственной власти и местного 
самоуправления.
Ключевые слова: административное су-

допроизводство, суды, усовершенствования, 
задачи, защита прав, реформирования, ад-
министративная юстиция.
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ленням та реформуванням адміністративної 
юстиції, яка в цілому передбачає діяльність 
адміністративних судів щодо розгляду та 
вирішення публічно-правових спорів. Тому 
дослідження цього питання є вкрай важли-
вим, адже метою його є внесення науково 
обґрунтованих пропозицій щодо вдоско-
налення чинного законодавства та системи 
адміністративної юстиції для подальшого 
захисту прав і свобод громадян в Україні, а 
також удосконалення системи засобів забез-
печення законності в державному управлін-
ні [1, с. 143]. 
Орієнтація нашої країни на побудову 

правової, демократичної держави та вхо-
дження до Європейського Союзу передба-
чають наявність ефективного механізму за-
хисту прав та свобод людини та громадяни-
на, одним із елементів якого є дієва та відпо-
відальна система судового захисту фізичних 
та юридичних осіб від порушень їх прав та 
законних інтересів з боку органів держав-
ного управління у сфері публічно-правових 
відносин [1, с. 143]. 

Стан дослідження проблеми
Безумовно питання розвитку адміні-

стративного судочинства та відповідного 
законодавства не залишалися поза увагою 
учених (В. К. Матвійчук, О. І. Хар, І. Б. Ко-
ліушко, Н. В. Александрова, А. Т. Комзюк, 
Р. С. Мельник, В. М. Бевзенко, О. В. Кузь-
менко, Є. В. Курінний, Т. О. Гуржій, 
М. М. Міхеєнко, Є. О. Харитонова, О. І. Ха-
ритонова тощо). 

Постановка проблеми
Відповідно до Конституції України 

утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави 
(ч. 2 ст. 3).
Розвиток демократії в Україні нероз-

ривно пов’язаний з подальшим удоскона-
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Виклад основного матеріалу
Сьогодні наша молода держава робить 

перші кроки на шляху до цивілізованого 
громадянського суспільства, становлення 
демократії. А основою в демократичному 
суспільстві є непохитність системи «стриму-
вань і противаг». Саме тому завданням ад-
міністративного судочинства є стримуван-
ня чиновника, повернення його у правове 
поле.
Адміністративне судочинство – діяль-

ність адміністративних судів щодо розгляду 
і вирішення адміністративних справ у по-
рядку, встановленому КАС України [2].
Україна знаходиться на тому етапі, 

коли нормативно регламентовані поло-
ження у сфері адміністративного судочин-
ства впроваджуються на практиці. Перед 
Україною сьогодні виникло досить склад-
не завдання – максимально наблизитись 
до правового розвитку країн Європей-
ського Союзу [3, с. 147]. 
Серед проблем реформування судо-

вої системи України одне з центральних 
місць посідає проблема доступу до право-
суддя, що має багато різних аспектів. По-
шук оптимальної моделі правосуддя без-
посередньо пов’язаний з дослідженням та 
розв’язанням саме цієї проблеми, оскільки 
становлення правової держави, громадян-
ського суспільства органічно пов’язані з 
ефективним, доступним і справедливим 
правосуддям.
Проблема доступності правосуддя в ад-

міністративному судочинстві пов’язана із 
запровадженням оптимальної моделі адмі-
ністративної юстиції. За великої заванта-
женості судів цивільними і кримінальними 
справами повноцінний розгляд адміністра-
тивно-правових спорів загальними судами 
видається проблематичним, оскільки при-
зводитиме до порушення термінів розгляду 
справ, тяганини тощо.
Створення вітчизняної системи адміні-

стративної юстиції має сприяти забезпечен-
ню доступності правосуддя навіть за умов іс-
тотного збільшення звернень до суду.
На доступність правосуддя можуть чи-

нити вплив такі чинники: – відповідність 
національного правосуддя міжнародно-пра-
вовим стандартам доступу до правосуддя;

– забезпечення ефективних засобів пра-
вового захисту від порушень органів публіч-
ної влади незалежно від їх рівня;

– забезпечення державою безкоштовної 
юридичної допомоги; 

– створення такої системи адміністратив-
ної юстиції, яка б не вела мала наслідком пе-
ревантаження судів (суддів) справами;

– встановлення чіткої (в певних випад-
ках спрощеної) процедури розгляду адміні-
стративних спорів;

– забезпечення реального виконання су-
дових рішень;

– виконання Рекомендації Комітету мі-
ністрів Ради Європи державам-членам про 
ефективний доступ до закону і правосуддя 
для найбідніших верств населення щодо 
заходів підготовки юристів відповідної спе-
ціалізації, запровадження спеціалізованих 
юридичних консультацій; створення мож-
ливості повної або часткової оплати юридич-
них послуг; розширення участі неурядових 
і громадських організацій стосовно надан-
ня ними правової допомоги у квазісудових 
формах вирішення спорів (посередництво 
та примирення), надання відповідних по-
даткових пільг у цих випадках; спрощення 
правових процесів;

– забезпечення достатнього фінансуван-
ня адміністративних судів [1, с. 143]. 
Для здійснення якісних змін у діяльності 

судів, що були б позитивно сприйняті гро-
мадськістю, нагальним видається забезпе-
чення прозорості всіх судових процедур. Ре-
алізація цієї вимоги дасть змогу ефективніше 
протидіяти випадкам прийняття неправо-
судних рішень, судової тяганини, порушен-
ня строків розгляду судових справ, неможли-
вості сторонам ознайомитися з матеріалами 
справи чи прийнятим рішенням суду.
Судячи з практики, реалізація консти-

туційних засад гласності та відкритості в ді-
яльності судів мала б реалізовуватися при-
наймні за такими напрямами:

1) забезпечення судів належними при-
міщеннями, конструктивно пристосовани-
ми для якісного виконання своїх обов’язків 
суддями та працівниками апарату;

2) доступність інформації про суд, суддів, 
працівників апарату суду, рух документів у 
справі;
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3) встановлення належної комунікації 
між керівництвом суду, суддями та пред-
ставниками засобів масової інформації. [3, 
с. 149]. 
У науковій літературі, як стверджує 

С. Войнолович, розглядаються чотири осно-
вні види організації і побудови систем адмі-
ністративної юстиції: 1) романський (Фран-
ція, Італія, Іспанія, Португалія, Бельгія), 
коли адміністративна юстиція створена у 
вигляді специфічних (політичних) органів 
судової влади, а поділ юрисдикцій між за-
гальними та спеціалізованими судами доволі 
«розмитий»; 2) германський (ФРН, Австрія), 
тобто адміністративна юстиція характеризу-
ється створенням спеціалізованих судів для 
вирішення спорів за індивідуальними адмі-
ністративними справами, що виникають у 
сфері функціонування органів управління; 
адміністративні суди (суди адміністративної 
юстиції) входять до єдиної судової системи і 
незалежні у здійсненні функції правосуддя 
від адміністративних органів і від звичай-
них судів; 3) «квазісудовий» (англо-амери-
канський, «англосаксонський»), коли ство-
рюється система підконтрольних судам за-
гальної юрисдикції спеціальних трибуналів 
з розгляду адміністративних спорів, які не 
включені до судової системи (функціонує у 
Великобританії, Шотландії і Уельсі), а також 
адміністративними комісіями, агентствами 
у США; 4) змішаний (Нідерланди, Данія, 
Норвегія, Швеція, Фінляндія, Шотландія, 
Ірландія, Швейцарія), тобто адміністратив-
на юстиція має окремі ознаки трьох зазна-
чених типів [4, с. 197]. 
Узагальнення світового досвіду функціо-

нування адміністративної юстиції, на думку 
П. Вовка, засвідчує, що: а) організація сис-
теми органів адміністративної юстиції зале-
жить від декількох чинників: тенденції за-
провадження демократичних засад до сфе-
ри управління державними справами, необ-
хідність гарантування ефективного захисту 
прав, свобод людини і громадянина, тенден-
ції державотворення, а тому у країнах від-
сутня типова побудова системи органів ад-
міністративної юстиції; б) у тих країнах, де 
діють окремо судові органи, які відправля-
ють судочинство у справах, що випливають 
із публічно-правових відносин, спостеріга-

ється тенденція виокремлення у самостійну 
ланку судової системи; в) діяльність органів 
адміністративної юстиції здійснює реальний 
і суттєвий вплив на законність як її гарантія, 
оскільки передбачає прийняття рішення, 
яким скасовуються незаконні акти, прийня-
ті органами публічної адміністрації, або ці 
органи зобов’язуються скасувати такі акти; 
г) правову основу функціонування адміні-
стративної юстиції становить процесуальне 
законодавство; ґ) формування системи ор-
ганів адміністративної юстиції відбувається 
поступово і за напрямом побудови її опти-
мальної моделі з метою здійснення ефектив-
ного захисту прав, свобод громадян, закон-
них інтересів юридичних осіб; д) у більшос-
ті країн функції адміністративної юстиції 
реалізують професійно підготовлені особи 
– судді, управлінці та ін. До недоліків орга-
нізації та діяльності органів адміністратив-
ної юстиції у світі доцільно віднести пара-
лельність розгляду окремих категорій справ 
адміністративними і загальними судами [5, 
с. 12]. Звертаючись до міжнародного досві-
ду, можна зробити висновок, що найбільш 
сталі позиції адміністративна юстиція має 
в Німеччині, Австрії, Італії, Франції, Бель-
гії, Туреччині, Фінляндії, Швеції; у країнах 
колишнього Варшавського блоку: Польщі, 
Болгарії, Чехії; у пострадянських держа-
вах: Естонії та Литві. Активно розвивається 
інститут адміністративної юстиції в Іспанії, 
Нідерландах і Швейцарії. Започатковується 
він у Латвії та Росії.
Вищі виборчі суди та вищі суди право-

суддя розглядають публічно-правові спори і 
в країнах Латинської Америки – Бразилії та 
Уругваї [3, с. 149].
Що стосується України забезпечен-

ня єдності судової практики неможливе 
без урахування практики Європейського 
суду з прав людини. Завдяки багаторічній 
співпраці Вищого адміністративного суду 
України та Координатора проектів ОБСЄ в 
Україні щодо проведення тематичних семі-
нарів, «круглих столів» і тренінгів, а також 
утворення робочої групи суддів – розроб-
ників навчальних програм щодо практики 
ЄСПЛ значно зросло розуміння суддями ад-
міністративних судів того, як застосовувати 
принцип верховенства права та практику 
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Європейського суду, а отже, адміністратив-
не судочинство поступово виходить на якіс-
но новий рівень [6, с. 29].
Вищий адміністративний суд України 

вже кілька років за результатами вивчення 
зарубіжного досвіду та опрацювання пропо-
зицій європейських експертів пропонує:

– запровадити інститут «типового» про-
вадження у разі надходження великої кіль-
кості подібних справ;

– дати можливість суду першої інстанції 
звертатися до суду касаційної інстанції для 
формулювання правової позиції у важливих 
для розвитку судової практики справах;

– розвивати систему альтернативних 
шляхів розв’язання спорів, розмови про яку 
ведуться роками, проте належного впрова-
дження у вітчизняну правову систему вона 
так і не дістала;

– запровадити збалансовану систему 
процесуальних фільтрів щодо справ, які 
розглядаються у судах апеляційної та каса-
ційної інстанцій;

– посилити процесуальні механізми фор-
мування єдності судової практики;

– переглянути предметну підсудність ад-
міністративних справ.
Нарешті, варто впровадити досудову 

адміністративну процедуру оскарження. 
Це у свою чергу сприятиме поступовому 
зменшенню потреби громадян і юридич-
них осіб оскаржувати рішення органів вла-
ди та посадовців до адміністративних судів 
[6, с. 31].

Висновки
Досвід багатьох європейських країн 

свідчить, що адміністративні суди можуть 
бути доступним і ефективним інструмен-
том захисту прав, свобод і інтересів люди-
ни від порушень із боку органів державної 
влади та місцевого самоврядування. Тому 
врахування здобутків європейських держав 
у сфері адміністративного процесу, право-
вих стандартів, вироблених на загальноєв-
ропейському рівні, дослідження практики 
Європейського суду з прав людини є необ-
хідною умовою розробки і вдосконалення 
теоретичного та нормативного підґрунтя 
функціонування адміністративних судів в 
Україні.

Перед Україною сьогодні виникло до-
сить складне завдання – максимально на-
близитись до правового розвитку країн Єв-
ропейського Союзу [7, с. 34]. Але реалізову-
вати його слід не шляхом суто механічного 
перенесення окремих елементів зарубіжних 
моделей адміністративної юстиції, які в пев-
них країнах і у різні часи формувалися сто-
літтями під впливом соціально-політичних 
умов та панівної правової доктрини. Будь-
яке запозичення повинно враховувати наці-
онально-правові традиції та сучасну соціаль-
но-політичну ситуацію в країні.
Оскільки в українське судочинство за-

проваджуються міжнародні стандарти прав 
людини, судова діяльність повинна відпові-
дати високим нормам європейського зразка.
Адміністративне судочинство у свою чер-

гу повинно прагнути досягти певних стан-
дартів і втілювати їх у життя. А для ефектив-
ного впровадження зарубіжного досвіду по-
трібно розуміти і в належній частині взяти 
за основу європейський досвід і найбільш 
вдало використати його у процесі реформу-
вання адміністративного судочинства Укра-
їни [3, с. 150].
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АНОТАЦІЯ 
У цій статті проаналізовано суть адміні-

стративного судочинства України як запору-
ки захисту прав людини з урахування зарубіж-
ного досвіду для вдосконалення теоретичного 
та нормативного підґрунтя функціонування 
адміністративних судів в Україні.
Однозначним фактом лишається та обста-

вина, що адміністративна юстиція – це дуже 
дієвий засіб правового захисту суб’єктивних прав 
та законних інтересів громадян, і саме ство-
рення вітчизняної системи адміністративних 
судів має сприяти забезпеченню доступності до 
правосуддя, навіть за умов істотного збільшен-
ня звернень до суду. Досвід багатьох європей-
ських країн свідчить, що адміністративні суди 
можуть бути доступним і ефективним інстру-
ментом захисту прав, свобод і інтересів людини 
від порушень із боку органів державної влади та 
місцевого самоврядування. 
Ключові слова: адміністративне судочин-

ство, суди, удосконалення, завдання, захист 
прав, реформування, адміністративна юсти-
ція.

SUMMARY 
The article analyzes the essence of 

administrative legal proceedings of Ukraine as a 
guarantee of protection of human rights taking into 
account foreign experience in order to improve the 
theoretical and normative basis of the functioning 
of administrative courts in Ukraine.

The fact that administrative justice is a very 
effective means of legal protection of subjective 
rights and legitimate interests of citizens remains 
unambiguous, and the very creation of the domestic 
system of administrative courts should contribute to 
ensuring access to justice, even if the appeals to court 
are substantially increased. The experience of many 
European countries suggests that administrative 
courts can be an accessible and effective tool for 
protecting human rights, freedoms and interests 
from violations by state authorities and local self-
government.

Key words: administrative justice, courts, 
improvement, tasks, protection of rights, reforming, 
administrative justice.
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ÂÏËÈÂ ²ÍÔÎÐÌÀÒÈÇÀÖ²¯ ÍÀ ÌÎÆËÈÂ²ÑÒÜ 
Â²ËÜÍÎÃÎ ÄÎÑÒÓÏÓ ÎÑÎÁÈ ÄÎ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯: 

ÃËÎÁÀË²ÇÀÖ²ÉÍÈÉ ÂÈÌ²Ð

В статье рассмотрены вопросы инфор-
матизации общества, выступает совокуп-
ностью взаимосвязанных политических, со-
циально-экономических, научных и других 
факторов, которые обеспечивают свободный 
доступ каждому члену общества к любым ис-
точникам информации, кроме признанных 
на законодательном уровне тайной. Выяс-
нено, что существенный прогресс в сфере ин-
формационных технологий стал основанием 
появления в научных и научно-популярных 
изданиях термина «информационное обще-
ство», в основу понимания которого положен 
знания. Указано, что исторический процесс 
информатизации общества точно описыва-
ется с помощью последовательности инфор-
мационных революций, связанных с появле-
нием новых для своего времени технологий. 
Информационная революция заключается 
в изменении способов и инструментов сбо-
ра, обработки, хранения и передачи инфор-
мации, что приводит к увеличению объема 
информации, доступной активной части на-
селения. Таких революций произошло шесть.
Ключевые слова: информационное обще-

ство, информатизация, информация, ин-
формационная революция.
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від індустріального суспільства до інфор-
маційного. Інформаційне суспільство – це 
така цивілізація, на якій головним пріори-
тетом є інформація та знання. Інформати-
зація – це політика та процеси, створені 
на будівництві та розвитку телекомуніка-
ційної інфраструктури, об’єднаної терито-
ріально-розподіленими інформаційними 
ресурсами.

Аналіз дослідження проблеми
Необхідно зауважити, що питання ін-

форматизації стали предметом дослідження 
багатьох вчених, з-поміж яких праці І. Аріс-
тової, О. Баранова, К. Бєлякова, В. Гавлов-
ського, М. Гуцалюка, І. Жиляєва, С. Єсімова, 
Р. Калюжного, А. Новицького, В. Речиць-
кого, Р. Романова, А. Семенченко, О. Фро-
лової, В. Цимбалюка, В. Хахановського, 
М. Швеця, А. Яременко та ін.

Мета статті полягає у дослідженні окре-
мих питань щодо інформатизації та станов-
лення інформаційного суспільства.

Виклад основного матеріалу
Історичний процес інформатизації сус-

пільства точно описується за допомогою 
послідовності інформаційних революцій, 
пов’язаних з появою нових для свого часу 
технологій.
Інформаційна революція полягає у змі-

ні способів та інструментів збору, обробки, 
зберігання і передачі інформації, що при-
зводить до збільшення обсягу інформації, 

Постановка проблеми
Необхідність дослідження інформа-

тизації та становлення інформаційного 
суспільства в нашій державі виявилася у 
тому, що за змістом людство підвищило 
інформацію в житті суспільства та окремої 
людини. Сьогодні ми активно переходимо 
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доступній активній частині населення. Та-
ких революцій шість.
Перша інформаційна революція полягає 

у появі мови і розбірливої людської мови.
Друга інформаційна революція 

пов’язана з винаходом письменності. Цей 
винахід дозволив не лише забезпечити збе-
реження вже накопиченої людством сус-
пільством інформацією, але й підвищити 
її достовірність, створити умови для більш 
ширшого, аніж раніше, розповсюдження ін-
формації.
Третя інформаційна революція поро-

джена винаходом в ХV столітті книгодру-
карства, яке в багатьох випадках вважають 
однією з перших інформаційних техноло-
гій. Поява і розвиток друкованих засобів 
масової інформації, таких як газети і журна-
ли, стала результатом третьої інформаційної 
революції.
Четверта інформаційна революція роз-

почалась в ХІХ столітті. Тоді було винайде-
но такі засоби передачі і розповсюдження 
інформації як телеграф, телефон, радіо і те-
лебачення.
П’ята інформаційна революція відбулась 

в середині ХХ століття, коли людство стало 
активно використовувати обчислювальну 
техніку. Застосування ЕВМ для обробки 
наукової інформації кардинально змінило 
можливість людини з активної та ефектив-
ної обробки інформації. Вперше, за всю іс-
торію розвитку цивілізації, людина отрима-
ла високоефективний засіб для підвищення 
продуктивності інтелектуальної праці.
Сьогодні ми є свідками шостої інформа-

ційної революції пов’язаної з появою гло-
бальних телекомунікаційних комп’ютерних 
мереж і їх інтеграцією з технологіями муль-
тимедіа та віртуальної реальності.
Шість інформаційних революцій зміни-

ли суспільство. Явним є розвиток і розпо-
всюдження інформації та інформаційних 
технологій, що дозволяє говорити про наяв-
ність процесів інформатизації. Інформатиза-
ція надає вплив на всі сфери життєдіяльнос-
ті суспільства, кардинально змінює умови 
життя я діяльності людей, їх культуру, сте-
реотип поведінки, образ мислення [1].

«Інформаційне суспільство – наявність 
такої соціальної структури, в якій висока пи-

тома вага соціальних груп, так чи інакше за-
йнятих процесом виробництва, споживання 
і поширення інформації. У ньому доміную-
чими стають форми і види інформаційної 
праці, заснованої, як правило, на освітній 
діяльності, комп’ютерних технологіях та 
екранній культурі. В інформаційному сус-
пільстві ключовим джерелом нововведень і 
основою соціальної організації стає знання» 
[2].
Становлення інформаційного суспіль-

ства зумовило потребу не тільки в нових 
технічних інформаційних системах, але і в 
розробці нових методів обробки, накопи-
чення і поширення інформації. Все це дало 
потужний поштовх розвитку інформатики, 
інформаційної техніки (зокрема, появі мі-
кропроцесорів, персональних комп’ютерів 
та ін.) і програмного забезпечення.
Отже, на початку третього тисячоліття 

склалися об’єктивні фактори переходу люд-
ства до нової сфери свого буття – інформа-
ційної. По-перше, до цих факторів слід від-
нести те, що інформація знаходить нині ста-
тус найважливішого стратегічного ресурсу, 
що не тільки визначає розвиток економічної 
діяльності людини, але й впливає на полі-
тичну, правову, моральну сторони його жит-
тя. Надання інформації глобального статусу 
конституює її положення серед інших сфер 
продуктивної діяльності людини, дозволяю-
чи вважати її самоцінність достатньою під-
ставою у становленні і розвитку матеріаль-
ної і духовної культури соціуму. У той же час 
реалізується одна з характеристик інформа-
ційного суспільства: чисельність населення, 
зайнятого у виробництві, обробці і передачі 
інформації, починає перевищувати чисель-
ність населення, зайнятого у сфері матері-
ального виробництва.
По-друге, з’являється універсальна мож-

ливість створення єдиного інформаційного 
простору, що забезпечує доступ кожного ін-
дивіда до інформаційних ресурсів. Але вже 
тут виникає глобальне протиріччя, що по-
лягає у тому, що практично всі країни до се-
редини XXI ст. повинні ввійти в нову стадію 
розвитку суспільства – інформаційну, хоча 
рівень їхнього теперішнього розвитку, на-
самперед економічного, а також здатність 
захистити в міжнародному інформаційному 
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просторі власний інтелектуальний потенці-
ал дуже різні. Тому життєво необхідно роз-
робляти і впроваджувати нові державні про-
грами щодо захисту інформаційного просто-
ру з урахуванням економічних, політичних, 
правових, військових та інших інтересів 
держави, а також забезпечувати належний 
контроль у сфері інформатизації.
По-третє, науково-технічною основою 

формування нового суспільства виступа-
ють інформаційно-комунікаційні технології 
(ІКТ), цінність, обов’язковість і необхідність 
яких не підлягає сумніву. Тому становлен-
ня і розвиток інформаційно-комунікаційних 
технологій мають бути предметом пильної 
уваги з боку органів державного управління 
[3, с. 18-19].
Однією із найважливіших передумов по-

будови інформаційного суспільства в Укра-
їні є створення сучасної інфраструктури ін-
форматизації, основні елементи якої такі:

– телекомунікаційна складова;
– мережні інформаційні технології;
– сукупність інформаційних ресурсів;
– засоби обчислювальної техніки, мереж-

не обладнання та програмне забезпечення;
– прикладні інформаційні технології;
– система забезпечення інформаційної 

безпеки;
– сукупність кваліфікованих кадрів і сис-

тема їх підготовки та перепідготовки;
– система науково-методичного забезпе-

чення;
– система нормативно-правового забез-

печення;
– система стандартизації та сертифікації;
– система класифікації та кодування ін-

формації;
– система виробництва та впровадження 

компонентів інформаційної інфраструктури 
[4].
За допомогою становлення в Україні ін-

формаційного суспільства, очікується таке:
– здатність забезпечення широкого на-

бору телекомунікаційних послуг;
– розширення ринків для постачальни-

ків комп’ютерного обладнання та програм-
ного забезпечення;

– суттєве підвищення якості життя гро-
мадян, реальне надання їм більш широкого 
спектра послуг;

– значне зростання попиту інтелекту-
ального та творчого потенціалу громадян 
для забезпечення збільшення обсягів нових 
продуктів та послуг;

– принципово нові можливості для по-
ширення інформації щодо наукових та 
культурних надбань і всередині країни, і за 
її межами;

– дійсна демократизація влади усіх рів-
нів, прозорість її дій, забезпечення її повної 
інформаційної взаємодії із громадянами;

– поява більш рівних можливостей для 
усіх громадян, ведення малого і середньо-
го підприємництва завдяки забезпеченню 
вільного доступу до інформації з будь-яких 
джерел, до освітянських і культурних про-
грам.
З огляду на це, створення інформацій-

ного суспільства, підготовка української 
спільноти до його сприймання є вкрай важ-
ливими державними завданнями, що має 
здійснюватися шляхом повсюдної інфор-
матизації та запровадження чіткого адміні-
стративно-правового забезпечення контр-
олю у цій сфері.
Законодавче забезпечення розвитку ін-

формаційного суспільства передбачає ство-
рення цілісної системи законодавства, гар-
монізованої з нормами міжнародного права 
з питань розвитку інформаційного суспіль-
ства, зокрема здійснення кодифікації інфор-
маційного законодавства [5].
При створенні інформаційного законо-

давства слід керуватися загальними прин-
ципами Конституції України, а також базу-
ватися на принципах свободи створення, 
отримання, використання та розповсюджен-
ня інформації; об’єктивності, достовірності, 
повноти і точності інформації; гармонізації 
інтересів людини, суспільства та держави 
в інформаційній діяльності; обов’язковості 
публікації інформації, яка має важливе сус-
пільне значення; обмеження доступу до ін-
формації виключно на підставі закону; міні-
мізації негативного інформаційного впливу 
та негативних наслідків функціонування 
ІКТ; недопущення незаконного розповсю-
дження, використання і порушення ціліс-
ності інформації; гармонізації інформацій-
ного законодавства та всієї системи вітчиз-
няного законодавства [5].
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Висновки
Отже, сучасне поширення інформаційно-

комп’ютерних технологій та мереж, які 
активно сприяють нарощуванню інформа-
ційних ресурсів у різних за призначенням 
базах даних, викликане економічною потре-
бою в отриманні переваг у конкурентній бо-
ротьбі. За умов глобалізації інформаційних 
процесів, що супроводжуються різними ви-
дами злочинів проти особи, суспільства або 
держави, країни багато втрачають, якщо 
діють розрізнено, не дотримуючись загаль-
них принципів та правил, визначених між-
народними стандартами. Узгодженість пра-
вових норм країн та спільнот, тобто адап-
тація національних законодавств, за умов 
необхідності упорядкування інформаційних 
відносин, зокрема в електронно-інформа-
ційному середовищі, є досить актуальною та 
складною проблемою.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто питання інформа-

тизації суспільства, що виступає сукупністю 
взаємопов’язаних політичних, соціально-еко-
номічних, наукових та інших чинників, які 
забезпечують вільний доступ кожному члену 
суспільства до будь-яких джерел інформації, 
окрім визнаних на законодавчому рівні таєм-
ницею. З’ясовано, що суттєвий прогрес у сфері 
інформаційних технологій став підставою по-
яви в наукових і науково-популярних виданнях 
терміна «інформаційне суспільство», в основу 
розуміння якого покладено знання. Вказано, 
що історичний процес інформатизації суспіль-
ства точно описується за допомогою послідов-
ності інформаційних революцій, пов’язаних 
з появою нових для свого часу технологій. Ін-
формаційна революція полягає у зміні способів 
та інструментів збору, обробки, зберігання і 
передачі інформації, що призводить до збіль-
шення обсягу інформації, доступній активній 
частині населення. Таких революцій відбулося 
шість.
Ключові слова: інформаційне суспільство, 

інформатизація, інформація, інформаційна 
революція.

SUMMARY 
The article deals with the issues of 

informatization of a society, which is a set of 
interrelated political, socio-economic, scientifi c and 
other factors that provide free access to any member 
of the society to any sources of information, except 
for the secrecy recognized at the legislative level. It 
has been found that the signifi cant progress in the 
fi eld of information technology has become the basis 
for the emergence of the term “information society” 
in scientifi c and popular science editions, which 
is based on understanding. It is stated that the 
historical process of informatization of a society is 
accurately described with the help of a sequence of 
information revolutions connected with the advent 
of new technologies of its time. The information 
revolution is about changing the ways and tools 
of gathering, processing, storing and transmitting 
information, leading to an increase in the amount 
of information available to the active population. 
There were six such revolutions.

Key words: information society, informatization, 
information, information revolution.
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ÑÈÑÒÅÌÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÈÕ ÏÐÎÖÅÄÓÐ 
Ï²ÄÁÎÐÓ ÊÀÄÐ²Â Ó ÑÓÄÎÂ²É ÑÈÑÒÅÌ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

У статті зазначено, що у призмі реформу-
вання судової системи України, безумовно, змі-
нювалася й система адміністративних проце-
дур добору кадрів до судової системи України. 
Система адміністративних процедур щодо 
підбору включає проведення відбіркового іспи-
ту; проведення спеціальної перевірки; прохо-
дження спеціальної підготовки та отриман-
ня свідоцтва про її проходження; складення 
кваліфікаційного іспиту та встановлення його 
результатів; оголошення конкурсу на заміщен-
ня вакантних посад судді у місцевих судах та 
його проведення, а також внесення рекомен-
дації Вищій раді правосуддя щодо призначення 
кандидата на посаду судді.
Ключові слова: адміністративні процеду-

ри, добір, судді, підбір кадрів, судова система.
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 зарахування до резерву на заміщен-
ня вакантних посад судді тощо;

 оголошення конкурсу на заміщення 
вакантних посад судді у місцевих судах;

 проведення конкурсу на заміщення 
вакантної посади судді на основі рейтингу 
кандидатів, які взяли участь у такому кон-
курсі, та внесення рекомендації Вищій раді 
правосуддя щодо призначення кандидата 
на посаду судді.
Дослідник С. Войнолович відмічає, що 

такі стадії, як складення особою, допуще-
ною до участі у доборі, відбіркового іспи-
ту; проходження спеціальної підготовки; 
складення кваліфікаційного іспиту та вста-
новлення його результатів, по суті, можуть 
бути оціночними або ж такими, що харак-
теризують рівень особистої професійної го-
товності майбутнього кандидата [2, с. 94]. 
Ми цілком погоджуємося з таким підходом 
та вважаємо його основним у здійсненні 
підбору кадрів.
Так, відбірковий іспит (колишнє ано-

німне тестування) проводиться Вищою 
кваліфікаційною комісією суддів України у 
формі анонімного тестування з метою пере-
вірки рівня загальних теоретичних знань 
кандидата на посаду судді в галузі права, 
володіння ним державною мовою, особис-
тих морально-психологічних якостей кан-
дидата. Проте невирішеним залишається 
питання, яким чином можливо під час про-
ведення тестування на знання законодав-
ства перевірити рівень особистих і мораль-
них якостей кандидата. Статтею 69 Закону 

Пов’язані з підбором адміністративні 
процедури здійснюються під час шостої – 
тринадцятої стадій порядку добору та при-
значення на посаду судді, що визначені 
статтею 70 Закону України від 02 червня 
2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і 
статус суддів» [1]. Зокрема, щодо: 

 проведення відбіркового іспиту;
 проведення спеціальної перевірки;
 проходження спеціальної підготов-

ки (кандидатами, які успішно склали від-
бірковий іспит та пройшли спеціальну пе-
ревірку) та отримання свідоцтва про її про-
ходження;

 складення кваліфікаційного іспиту 
(кандидатами, які пройшли спеціальну під-
готовку) та встановлення його результатів;
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також введено обов’язковий рівень прохід-
ного балу, що не може бути нижчим 75 від-
сотків максимально можливого балу відпо-
відного відбіркового іспиту. Встановлення 
такого бар’єру насамперед дасть можли-
вість допустити до наступних стадій добору 
справді найдостойніших кандидатів. Про-
те, виходячи з того, яким був прохідний 
бал анонімного тестування на попередніх 
трьох процедурах добору кандидатів на по-
саду судді, такий високий прохідний бал 
створить ризик постійного неповного за-
повнення всіх доступних вакантних суддів-
ських посад [3, с. 85].
Особи, що успішно склали відбірковий 

іспит, допускаються Вищою кваліфікацій-
ною комісією суддів України до наступного 
етапу добору – здійснення щодо їх канди-
датур спеціальної перевірки, за результата-
ми якої ухвалюється рішення про направ-
лення таких осіб для професійного навчан-
ня у Національній школі суддів України [4, 
с. 70].
Для того, щоб пройти підготовку, слід 

набрати не менше 75 % від загальної кіль-
кості балів, які можна отримати за підсум-
ками виконання контрольних завдань. За 
результатами проходження спеціальної 
підготовки кандидат на посаду судді отри-
мує свідоцтво установленого Вищою квалі-
фікаційною комісією суддів України зразка 
[4, с. 99]. 
За результатами контрольних заходів, 

що проводяться у рамках програми спеці-
альної підготовки кандидата на посаду суд-
ді формується висновок, у якому зазнача-
ються результати професійного навчання. 
У висновку вказується загальний результат 
успішності слухача із зазначенням окремих 
балів за теоретично-практичну підготовку 
та стажування по всіх блоках підготовки 
(основи організації суду та діяльності суд-
ді, цивільне, господарське, адміністратив-
не, кримінальне судочинство, судочинство 
у справах про адміністративні правопору-
шення, а також суддівські компетенції) [4, 
с. 100].
Особи, які перебувають на навчан-

ні, набувають статусу слухачів, їх права 
та обов’язки визначено Порядком про-
ходження спеціальної підготовки. Окрім 

цього, у зазначеному документі міститься 
положення про те, що невиконання або ж 
неналежне виконання кандидатом на поса-
ду судді передбачає притягнення до відпо-
відальності – накладення дисциплінарного 
стягнення у вигляді догани. Подання щодо 
застосування догани надається куратором 
та погоджується з керівником підрозділу. 
Кандидат на посаду судді має можливість 
надати пояснення у письмовій формі [4, 
с. 100].
Кваліфікаційний іспит проводиться у 

формі анонімного тестування та виконання 
анонімно письмового практичного завдан-
ня з метою виявлення у кандидата рівня 
знань, практичних навичок та умінь засто-
сування закону і ведення судового засідан-
ня. Порядок складення кваліфікаційного 
іспиту, методика оцінювання кандидатів 
визначаються відповідним Положенням, 
яке затверджено рішенням Вищої кваліфі-
каційної комісії суддів України від 10 лип-
ня 2013 року [5; 2, с. 94].
Так, відповідно до п. п. 1.2, 3.1-3.3, 3.10, 

3.11 та 6.11 цього Положення кваліфікацій-
ний іспит проводиться з метою об’єктивної 
оцінки належних теоретичних та практич-
них знань кандидатів у галузі права, рів-
ня їх професійної підготовки, ступеня го-
товності здійснювати правосуддя з питань 
юрисдикції відповідного суду, а також оцін-
ки їхніх особистих та моральних якостей. 
Розробка тестових запитань для тестування 
здійснюється на основі Програми письмо-
вого анонімного тестування кандидатів на 
посаду судді щодо виявлення належних 
теоретичних знань та рівня професійної 
підготовки на стадії проведення кваліфіка-
ційного іспиту, яка затверджується Вищою 
кваліфікаційною комісією суддів України 
[2, с. 94].
Для формування конкретного варіан-

ту тесту, який виконуватимуть кандидати, 
за допомогою спеціального програмного 
комплексу із тестової бази за принципом 
випадковості відбирається 80 тестових за-
питань із 8 різних дисциплін: адміністра-
тивне право, адміністративний процес, 
кримінальне право, кримінальний процес, 
цивільне право, цивільний процес, госпо-
дарське право та господарський процес. 
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Для формування конкретних практичних 
завдань, які виконуватимуть кандидати на 
іспиті, за допомогою спеціального програм-
ного комплексу з бази практичних завдань 
за принципом випадковості відбираються 4 
модельні судові справи (по одній модельній 
справі з кожної спеціалізації судів загальної 
юрисдикції) з питань юрисдикції відповід-
ного суду [2, с. 94].
Аналогічно, як і з відбірковим іспитом, 

також запроваджено прохідний бал квалі-
фікаційного іспиту, який проходить уже 
після спеціальної підготовки кандидатів на 
посаду судді. Якщо особа набрала менше 
75 відсотків максимально можливого балу 
кваліфікаційного іспиту, вона вважається 
такою, що не склала кваліфікаційний іспит. 
Як показує практика попередніх кваліфіка-
ційних іспитів, такий бал може виявитися 
зависоким, хоча в цілому і забезпечить до-
пуск до професії найбільш підготовлених 
кандидатів [3, с. 85]. 
Таким чином, до основних адміністра-

тивних процедур під час підбору кадрів 
нами віднесено:

1) проведення відбіркового іспиту;
2) проведення спеціальної перевірки;
3) проходження спеціальної підготовки 

та отримання свідоцтва про її проходжен-
ня;

4) складення кваліфікаційного іспиту та 
встановлення його результатів;

5) оголошення конкурсу на заміщення 
вакантних посад судді у місцевих судах та 
його проведення, а також внесення реко-
мендації Вищій раді правосуддя щодо при-
значення кандидата на посаду судді.
У свою чергу, що стосується призначен-

ня на посаду судді, то до основних адміні-
стративних процедур належить ухвалення 
Вищою радою правосуддя рішення щодо 
кандидата на посаду судді та видання указу 
Президента України про призначення на 
посаду судді (у разі внесення Вищою радою 
правосуддя подання про призначення суд-
ді на посаду).
Важливим також є те, що Закон Украї-

ни «Про забезпечення права на справедли-
вий суд» дещо розширив класичне понят-
тя процедури добору кандидатів на посаду 
судді вперше. Така позиція пояснюється 

тим, що окрім добору суддів до місцевих 
судів загальної юрисдикції, норми ново-
го Закону дають можливість призначити 
вперше на п’ятирічний термін особу до 
апеляційного, вищого чи Верховного Су-
дів України. Суддею апеляційного, вищого 
чи Верховного Судів України може бути в 
тому числі суддя, який має науковий сту-
пінь, отриманий до призначення на посаду 
судді, та стаж наукової діяльності у галузі 
права або науково-педагогічної діяльності 
у галузі права у вищому навчальному за-
кладі або вищих навчальних закладах, що 
здійснюють підготовку фахівців освітнього 
ступеня «магістр», до призначення на поса-
ду судді не менше десяти (для суддів апеля-
ційних та вищих судів) чи п’ятнадцяти (для 
суддів Верховного Суду України) років [3, 
с. 85].
Таким чином, процедура працевла-

штування суддів є досить тривалою та 
складною, однак застосування такого під-
ходу пояснюється важливістю формуван-
ня професійного та доброчесного судо-
вого корпусу, яким мають довіряти сус-
пільство та держава, що унеможливлює 
застосування спрощених або скорочених 
процедур [6].
Аналізуючи викладене, пропонуємо 

статтю 70 Закону України від 02 червня 
2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і 
статус суддів» викласти у такій редакції:

 «Стаття 70. Порядок добору кадрів до 
судової системи України

1. Добір кадрів до судової системи Укра-
їни є системою адміністративних процедур 
щодо набору, підбору та призначення суд-
дів, які, у свою чергу, мають нормативно 
визначені складові та порядок їх здійснен-
ня.

2. Система адміністративних процедур 
щодо набору включає:

1) оголошення набору кандидатів на 
посаду судді, що відображається у Рішенні 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів Укра-
їни, яке публікується на її офіційному веб-
порталі;

2) подання особами, які виявили намір 
стати суддею відповідних документів, за 
встановленими формами, до Вищої квалі-
фікаційної комісії суддів України та здій-
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SUMMARY 
The article notes that in the prism of reforming 

the judicial system of Ukraine, of course, the system 
of administrative procedures for the selection 
of personnel for the judicial system of Ukraine 
has also changed. The system of administrative 
procedures for selection includes conducting a 
selection exam; conducting a special inspection; 
passing special training and obtaining a certifi cate 
of its passage; passing the qualifying exam and 
establishing its results; announcing a competition 
to fi ll vacant judicial positions in local courts and 
holding it, as well as making a recommendation to 
the High Council of Justice on the appointment of 
a candidate for the position of a judge.

Key words: administrative procedures, selection, 
judges, recruitment, judicial system.

снення нею перевірки таких осіб на відпо-
відність вимогам до посади судді, на основі 
поданих документів;

3) прийняття рішення Вищою кваліфі-
каційною комісією суддів України про до-
пуск осіб до участі у підборі та складенні 
відбіркового іспиту.

3. Система адміністративних процедур 
щодо підбору включає:

1) проведення відбіркового іспиту;
2) проведення спеціальної перевірки;
3) проходження спеціальної підготов-

ки та отримання свідоцтва про її прохо-
дження;

4) складення кваліфікаційного іспиту та 
встановлення його результатів;

5) оголошення конкурсу на заміщення 
вакантних посад судді у місцевих судах та 
його проведення, а також внесення реко-
мендації Вищій раді правосуддя щодо при-
значення кандидата на посаду судді.

4. До основних адміністративних про-
цедур щодо призначення кадрів належить 
ухвалення Вищою радою правосуддя рі-
шення щодо кандидата на посаду судді та 
видання указу Президента України про 
призначення на посаду судді (у разі внесен-
ня Вищою радою правосуддя подання про 
призначення судді на посаду).

5. Добір кандидатів на посаду судді, 
які мають стаж роботи на посаді поміч-
ника судді щонайменше три роки, про-
водиться з особливостями, визначеними 
рішенням Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України».
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ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÔÎÐÌÈ ÒÀ ÌÅÒÎÄÈ 
ÏÐÎÒÈÄ²¯ ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍßÌ Ó ÑÔÅÐ² 
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² Â ÓÊÐÀ¯Í²

У статті проаналізовано загально юридичні 
аспекти та розуміння понять «форма», «ме-
тод». Охарактеризовано зміст адміністратив-
но-правових форм та методів протидії право-
пор ушенням в сфері господарської діяльності в 
Україні. Наведено класифікацію форм та методі 
адміністративно-правової протидії правопору-
шенням в галузі господарювання, які найбільш 
доречно та повно характеризують державний 
вплив на підприємницький сектор держави.
Доведено, що адміністративно-правові фор-

ми протидії правопорушенням у сфері господар-
ської діяльності – це зовнішнє вираження такої 
протидії, функціональні моделі організаційно-
управлінської, попереджувальної діяльності упо-
вноважених суб’єктів в процесі реалізації ними 
передбачених законодавством завдань направле-
них на недопущення вчинення правопорушень у 
господарському секторі. Кожна з форм об’єднує 
в собі цілком різний набір владних інструментів 
впливу на суспільні відносини. 
Встановлено, що адміністративно-право-

ві методи протидії правопорушенням у сфері 
господарської діяльності – це визначена законо-
давством система правових способів, засобів та 
процедур регулювання суспільних відносин, які 
виникають в контексті діяльності уповнова-
жених суб’єктів із забезпечення протидії право-
порушенням господарського сектору держави, що 
характеризуються владною імперативністю, 
обов’язковістю до виконання поставлених вимог, 
відсутністю суб’єктивного роздуму та можливіс-
тю примусового забезпечення. До відповідних ме-
тодів віднесено наступні: метод примусу; контр-
ольно-наглядовий метод та організаційні методи.
Ключові слова: адміністративно-правові 

форми, методи, правопорушення, господарська 
діяльність.

 ÑÓÃÀÊ Îëåêñ³é Â³êòîðîâè÷ - çäîáóâà÷ Óí³âåðñèòåòó ñó÷àñíèõ çíàíü
ÓÄÊ: 342.95 (477)

Постановка проблеми
Протидія правопорушення в сфері госпо-

дарської діяльності має особливий зміст, як 
категорія, а також власну систему суб’єктів ре-
алізації. Водночас, за практичний прояв даної 
категорії в юридичній системі держави від-
повідає окрема частина спеціальних важелів 
впливу на суспільні відносини. Зазначені ва-
желі складаються з адміністративно-правових 
методів та форм протидії правопорушенням в 
сфері господарської діяльності, зміст яких по-
требує окремого теоретичного опрацювання 
та нашої уваги.

Стан дослідження проблеми
Стаття базується на теоретико-юридич-

них роботах науковців, які досліджували зміст 
форм та методів в правовій галузі загалом, а 
також форм та методів адміністративно-право-
вої спрямованості зокрема. Було використано 
досвід Ю.С. Шемшученка, Н.М. Пахоменко, 
О.М. Бандурки, А.В. Логінова, А.М. Куліша, 
О.М. Музичука, А. Т. Комзюка, О.О. Онищука 
та ряду інших науковців. Наведені вище прав-
ники ґрунтовно дослідили проблемні питан-
ня, пов’язані із формами та методами протидії 
правопорушенням у різних сферах суспільного 
життя, однак при цьому проблема адміністра-
тивно-правових форм та методів протидії пра-
вопорушенням у сфері господарської діяльнос-
ті в Україні залишається й досі невирішеною. 

Мета і завдання дослідження
Мета статті полягає у визначенні форм 

та методів адміністративно-правової проти-



Äèñêóñ³¿, îáãîâîðåííÿ, àêòóàëüíî

210Ïðàâî.ua ¹ 3, 2019

дії правопорушенням у сфері господарської 
діяльності. Зважаючи на вказану мету, за-
вдання дослідження полягають у тому, щоб 
окреслити зміст форм адміністративно-право-
вої протидії та методів відповідно; здійснити 
класифікацію обох категорій.

Наукова новизна дослідження полягає 
у тому, що стаття є першою працею в якій 
на основі загально юридичних напрацювань 
визначено форми та методи адміністративно-
правової протидії правопорушенням в сфері 
господарської діяльності, а також наведено 
різновиди обох категорій.

Виклад основного матеріалу
Почнемо теоретичний розгляд окресле-

ної проблематики із оцінки змісту категорії 
адміністративно-правової форми протидії 
правопорушення в сфері господарської ді-
яльності. Так, термін «форма» у словниках 
з української мови тлумачиться таким чи-
ном: тип, будова, спосіб організації чого-не-
будь; зовнішній вияв якого-небудь явища, 
пов’язаний з його сутністю, змістом; спосіб 
існування змісту, його внутрішня структура, 
організація і зовнішній вираз, єдність форми 
і змісту [1, с.1543-1544].
В правовій науці, зокрема, відповідно 

до визначення Ю.С. Шемшученка, поняття 
«форма» (латинською «forma» — вигляд, зо-
внішність, устрій, різновид) тлумачиться як: 
устрій, вид, тип, структура відповідних сус-
пільних (соціальних, економічних, правових, 
організаційних тощо) утворень або процесів 
(наприклад, управління, судочинства, оплати, 
обміну), а також порядок чогось [2].
Н.М. Пахоменко вказує, що правова фор-

ма – це, насамперед, наукова комплексна ка-
тегорія, що відображає різні суспільні явища, 
які потребують регламентації, а також слугує 
каркасом усередині права, впорядковує і по-
єднує всі правові явища і право як таке. Коли 
йдеться про правові форми, зазначає вчений, 
то мають на увазі право як певне соціальне 
явище, що відрізняється від інших явищ (по-
літика, релігія, мораль), які разом із правом 
визначаються матеріальними й економічни-
ми умовами життя суспільства. Іншими сло-
вами, поняття «правова форма» є загальним 
відображенням об’єктивного зв’язку права і 

явищ, на які воно впливає, визначення його 
місця серед інших форм [3].
Переходячи до визначення сутності по-

няття «адміністративно-правова форма», вар-
то відзначити, що в залежності від сфери сус-
пільних відносин окреслений термін набуває 
власних специфічних рис. Так, О.М. Бандур-
ка вважає, що адміністративно-правова фор-
ма – це зовнішній прояв управлінської діяль-
ності, спосіб вираження її змісту в конкретних 
умовах, тобто та чи інша управлінська дія, що 
має зовнішній прояв. До ключових елементів 
вказаного терміну вчений відносить: видання 
актів державного управління (нормативних і 
індивідуальних); організаційні дії; здійснення 
матеріально-технічних операцій; здійснення 
юридично значимих дій; укладення адміні-
стративно-правових договорів [4, c.185-186]. 
А.В. Логінов, досліджуючи адміністра-

тивно-правове забезпечення інформаційної 
безпеки органів виконавчої влади, дійшов до 
висновку, що під адміністративно-правовою 
формою забезпечення інформаційної безпеки 
слід вважати здійснення передбачених нор-
мативно-правовими актами, теорією та прак-
тикою державного управління однорідної ді-
яльності посадовими та службовими особами 
органів виконавчої влади, за допомогою якої 
реалізується їх компетенція по забезпеченню 
інформаційної безпеки [5]. 
Отже, адміністративно-правові форми 

протидії правопорушенням у сфері госпо-
дарської діяльності – це зовнішнє вираження 
такої протидії, функціональні моделі орга-
нізаційно-управлінської, попереджувальної 
діяльності уповноважених суб’єктів в проце-
сі реалізації ними передбачених законодав-
ством завдань направлених на недопущення 
вчинення правопорушень у господарському 
сектору. Кожна з форм об’єднує в собі цілком 
різний набір владних інструментів впливу на 
суспільні відносини. На наш погляд, до адмі-
ністративно-правових форм протидії право-
порушенням у сфері господарської діяльності 
варто віднести:

1. нормотворчу, яка полягає, по-перше, 
у створенні нових правових норми, що є офі-
ційним юридичним базисом діяльності упо-
вноважених суб’єктів з протидії правопору-
шенням в господарському секторі, а також 
здійснення превенції у даному напряму; по-
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друге, оновленні нормативно-правової бази 
реалізації державної політики у сфері госпо-
дарської діяльності, шляхом розроблення но-
вих нормативно-правових актів та внесення 
змін і доповнень до чинних, забезпечення 
узгодженості в системі нормативно-правових 
актів, усунення прогалин та колізій, що мають 
місце в законодавстві; 

2. організаційно-забезпечувальну, яка 
полягає в організаційній діяльності уповнова-
жених суб’єктів направленої на покращення 
процесу виконання ними своїх функцій; на-
укового обґрунтування та пошуку інновацій-
них способів реалізації передбачених законо-
давством управлінських завдань; забезпечен-
ня дотримання принципів верховенства пра-
ва та законності в своїй діяльності; створення 
сучасної гнучкої системи підготовки та підви-
щення кваліфікації кадрів;

3. правореалізаційна – це форма, зміст 
якої полягає у безпосередній реалізації від-
повідних методів, засобів та заходів впливу 
на суспільні відносини з метою недопущення 
правопорушень у сфері господарської діяль-
ності, подолання їх детермінантів, а також в 
разі необхідності притягнення винних осіб до 
відповідальності.
Переходячи до розгляду питання адміні-

стративно-правових методів протидії право-
порушенням у сфері господарської діяльності, 
необхідно зазначити, що термін «метод» (від 
грецької «metodos») у широкому значенні сло-
ва — «шлях до чого-небудь», спосіб соціальної 
діяльності в будь-якій її формі, а не лише в піз-
навальній [6, с.184].
В управлінській науці метод – це сукуп-

ність прийомів, операцій і процедур підго-
товки та прийняття, організації та контролю 
виконання управлінських рішень, які при-
ймаються учасниками управлінського проце-
су. Методи засновуються на законах і прин-
ципах діяльності суб’єкта та об’єкта управлін-
ня. Тому вони покликані забезпечити такий 
склад і зміст прийомів, операцій і процедур у 
ході здійснення управлінської діяльності, та-
кий порядок взаємодії людей, який, з одного 
боку, забезпечив би професійну, організацій-
но-технічну обґрунтованість рішення, а з ін-
шого – максимально враховував би інтереси 
людей та організацій, яких воно торкається, 
які будуть його реалізувати. Ці дві сторони 

органічно взаємопов’язані. Недостатньо лише 
досягнути такого рівня організаційно-проек-
тної моделі в процесі вибору способу управ-
ління яка б обумовлювала оптимальність рі-
шення з суто професійної точки зору, але не 
відповідає інтересам людей, бо в такому ви-
падку вони не вважають його правильним, 
не розуміють або не сприймають причин, які 
його викликали. Таке рішення зрештою ви-
являється помилковим, недосяжним, завдає 
шкоди суспільству, галузі, організації. Як пра-
вило, це пов’язано з використанням «келій-
них», «кабінетних» способів управління. Для 
уникнення прорахунків необхідні такі методи 
управлінської діяльності, які забезпечують 
комплексну участь фахівців, співробітників, 
представників усіх сторін, котрі беруть участь 
в управлінських відносинах свідомо і відпові-
дально [7, c.72-73]
Безпосередньо в праві під методом право-

вого регулювання розуміють сукупність при-
йомів і засобів правового впливу на суспільні 
відносини. Він несе основне навантаження в 
динаміці, «роботи» права, показує, як регулю-
ються суспільні відносини, якими прийомами 
та способами [8, c.241]. 
Тож, враховуючи вищевикладене, методи 

в праві – це акти реактивного впливу права 
на суспільні відносини, прийоми або спосо-
би регулювання останніх в межах відповідної 
правової форми. Однак, як і форми, методи 
не є однорідними, а їх зміст може змінюватись 
в залежності від виду суспільних відносин на 
які спрямовано дію відповідного методу. Від-
галуженням правових методів в загальнотео-
ретичному змісті, є, наприклад, методи адмі-
ністративно-правового характеру. На думку 
юристів-теоретиків, наприклад О.О. Онищу-
ка, адміністративно-правовий метод – це су-
купність прийомів, засобів, впливу публічної 
адміністрації на об’єкти управління, щодо за-
безпечення регулюючого впливу норм адмі-
ністративного права на суспільні відносини, 
за допомогою яких встановлюється юридич-
но владне та юридичне підвладне становище 
сторін у правовідносинах [9, c.343–344].
Отже, на сьогоднішній день в теорії права 

існує багато підходів до визначення змісту та 
оцінки дії методів адміністративно-правового 
характеру. Більшість вчених сходяться у дум-
ці про те, що методам даного типу притаман-



Äèñêóñ³¿, îáãîâîðåííÿ, àêòóàëüíî

212Ïðàâî.ua ¹ 3, 2019

ний владний характер, наявність імператив-
них важелів впливу на суспільні відносини. 
Не можливо не погодитись із даною позиці-
єю, адже адміністративне право – це галузь 
управлінська, галузь де суб’єкти правовідно-
син не рівні між собою. У зв’язку із цим регу-
лювання суспільних відносин також наслідує 
владні-імперативні ознаки. 
Спираючись на викладене, а також беручи 

до уваги визначення вчених ми дійшли висно-
вку, що адміністративно-правові методи про-
тидії правопорушенням у сфері господарської 
діяльності – це визначена законодавством сис-
тема правових способів, засобів та процедур 
регулювання суспільних відносин, які вини-
кають в контексті діяльності уповноважених 
суб’єктів із забезпечення протидії правопору-
шенням господарського сектору держави, що 
характеризуються владною імперативністю, 
обов’язковістю до виконання поставлених 
вимог, відсутністю суб’єктивного роздуму та 
можливістю примусового забезпечення. 
Ми вважаємо, що на сьогоднішній день 

в галузі протидії правопорушенням у сфері 
господарської діяльності використовуються 
наступні методи адміністративно-правового 
характеру.
Метод примусу. Примус – це метод управ-

ління, що ґрунтується на авторитеті держави 
і силі закону, спрямований на суб’єкт і об’єкт 
управління, з метою досягнення встановле-
них параметрів діяльності, вироблення пев-
них форм поведінки та підтримання суспіль-
ної дисципліни [10, c. 406]. Сутність примусу 
як методу протидії правопорушенням у сфері 
господарської діяльності полягає у тому, що 
способи та заходи впливу, які складають зміст 
цього методу, застосовуються до суб’єктів гос-
подарської сфери і тісно пов’язаних із ними 
відносин незалежно від їх волі та бажання, і 
тягнуть за собою настання для цих суб’єктів 
певних обмежень, позбавлень та (або) по-
кладання на них додаткових обтяжливих 
обов’язків. При цьому примус може мати як 
моральний, так і майновий чи особистісний 
характер. На відміну від переконання примус 
застосовується, як правило, не з метою недо-
пущення можливих, гіпотетичних правопо-
рушень, а задля попередження чи припинен-
ня конкретних протиправних дій, про мож-
ливість вчинення чи безпосереднє скоєння 

яких стало відомо, а також задля забезпечен-
ня належного та повного виконання особами, 
що були визнані винними у вчиненні право-
порушень у фінансовій сфері, обов’язків, що 
виникли у таких осіб внаслідок застосування 
до них відповідних стягнень [11, c. 141-145]. 
Прикладом примусу можна вважати адміні-
стративні заходи впливу, передбачені ГПУ. 
Так, в разі вчинення господарсько-правового 
правопорушення держава, в особі уповнова-
жених органів, має право вилучити в доход 
відповідного бюджету прибуток (доход) одер-
жаний суб’єктом господарювання внаслідок 
порушення встановлених законодавством 
правил здійснення господарської діяльності, 
а також суми прихованого (заниженого) при-
бутку (доходу) чи суми податку, несплачено-
го за прихований об’єкт оподаткування [12]. 
Крім того, можливе також обмеження та зу-
пинення діяльності суб’єкта господарювання 
у разі провадження будь-якої господарської 
діяльності, що загрожує життю і здоров’ю лю-
дей або становить підвищену небезпеку для 
довкілля, забороняється. У разі здійснення 
господарської діяльності з порушенням еко-
логічних вимог діяльність суб’єкта господа-
рювання може бути обмежена або зупинена 
Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим, а також іншими 
уповноваженими органами [12].
Контрольно-наглядовий метод. Прикла-

ди застосування даного методу в сфері проти-
дії правопорушенням в галузі господарської 
діяльності можна визначити в Законі Украї-
ни «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності» 
від 05.04.2007 №877-V. Так, відповідно до за-
кон державний нагляд (контроль) в окресле-
ній сфері здійснюється у формі перевірок, які 
поділяються на планові та позапланові. Пла-
нові перевірки проводяться на підставі пла-
ну, складеного уповноваженим державним 
органом. Підстави проведення позапланових 
перевірок встановлюються законом. Рішення 
про їх проведення ухвалюється державним 
органом самостійно. Періодичність проведен-
ня планових заходів залежить від ступеня ри-
зику, який може бути високим, середнім та не-
значним. Від ступеня ризику залежить також 
і перелік питань для здійснення планових за-
ходів контролю [13].
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Організаційні методи – це способи та засо-
би впливу на внутрішню організацію суб’єктів 
реалізації адміністративно-правової протидії 
правопорушенням в сфері господарської ді-
яльності, які націлені на покрашення, у пер-
шу чергу, структури, кадрового потенціалу 
та цільової направленості роботи цих органів 
державної влади.

Висновки
Отже, саме так, на нашу думку, виглядають 

адміністративно-правові форми та методи про-
тидії правопорушенням в сфері господарської 
діяльності. Звісно, це лише один з багатьох по-
глядів на окреслену проблематику, однак, ми 
вважаємо що саме він найбільш повно та якісно 
показує межі, багатоманітність прояву та інші 
ознаки адміністративного впливу на правовід-
носини, які виникають в контексті забезпечення 
державою безпеки та нормального функціону-
вання сектору національного підприємництва. 
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SUMMARY 
Тhe article analyzes the general legal aspects 

and understanding of the concepts “form”, 
“method”. The content of administrative and 
legal forms and methods of counteracting offenses 
in the fi eld of economic activity in Ukraine is 
described. The classifi cation of forms and methods 
of administrative and legal counteraction to 
offenses in the fi eld of management, which most 
appropriately and fully characterize the state 
infl uence on the business sector of the state.

It is proved that administrative and legal 
forms of counteraction to offenses in the sphere of 
economic activity are an external expression of such 
counteraction, functional models of organizational 
and managerial, preventive activity of authorized 
subjects in the process of implementation of tasks 
aimed at preventing offenses in the economic sector. 
Each of the forms combines a completely different 
set of power tools to infl uence public relations.

It is established that administrative and legal 
methods of counteracting offenses in the sphere of 
economic activity are a system of legal methods, 
means and procedures for regulating public 
relations defi ned by law, which arise in the context 
of authorized entities to counteract offenses of the 
economic sector of the state. obligation to meet 
the requirements, lack of subjective refl ection and 
the possibility of enforcement. Relevant methods 
include the following: coercion method; control and 
supervision method and organizational methods.

Key words: administrative and legal forms, 
methods, offenses, economic activity.



Äèñêóñ³¿, îáãîâîðåííÿ, àêòóàëüíî

214Ïðàâî.ua ¹ 3, 2019

ÎÊÐÅÌ² ÏÈÒÀÍÍß ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ 
ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÏÐßÌÈÕ 

ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÕ ÎÁÌÅÆÅÍÜ Â Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
ÎÑ²Á ÓÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÈÕ ÍÀ ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÔÓÍÊÖ²É 

ÄÅÐÆÀÂÈ ÒÀ Ì²ÑÖÅÂÎÃÎ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß

У статті виокремлено основні проблеми ад-
міністративно-правового регулювання та дослі-
джено наступні види прямих антикорупційних 
обмежень: обмеження щодо використання служ-
бових повноважень чи свого становища; обме-
ження щодо одержання подарунків; обмеження 
щодо сумісництва та суміщення з іншими вида-
ми діяльності.
Специфіка обмежень прямої дії пов’язана 

із безпосереднім впливом превентивного та по-
стрегулятивного антикорупційного механізму на 
спеціальних суб’єктів при виникненні конфлікту 
інтересів.
Складовою адміністративно-правового ре-

гулювання антикорупційних обмежень прямої 
дії є принципи, які слугують основоположними 
засадами державної антикорупційної політи-
ки: дотримання меж; реальність; дієвість та 
ефективність; належна та необхідна процедура; 
етичне підкріплення; гласність та прозорість; 
громадський контроль.
Критиці піддано функціональну доцільність 

встановлення заборони використовувати свої 
службові повноваження або своє становище та 
пов’язані з цим можливості з метою одержання 
неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, вихо-
дячи з її декларативно-символічного змісту. 
В Україні отримання подарунків регламен-

тується не тільки етичними нормами, а й за-
конодавством про запобігання корупції.
Подарунок як суспільно утверджене розу-

міння певного блага має причинно-наслідковий 
зв’язок із певними подіями по відношенню до спе-
ціального суб’єкта дії антикорупційної заборони. 
Наприклад, подарунок відповідає своїм властивос-
тям в розумінні правомірного подарунку, якщо 
його дарують: безповоротно; у зв’язку із святами 
(загальнодержавними, релігійними, персональ-
ними); без обов’язку вчинити аналогічну дію по 
відношенню до даруючого; відповідно до загально-
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прийнятих уявлень про гостинність тощо (ч. 
2 ст. 23 Закону України «Про запобігання ко-
рупції»). Такі критерії є відносними, їх оцінка в 
кожному окремому випадку вимагає врахування 
багатьох моральних, економічних, соціальних 
чинників. Але їх застосування може сприяти 
правильному розумінню та тлумаченню етич-
них, антикорупційних норм.
Мотиви встановлення обмежень отриман-

ня подарунків для спеціальних суб’єктів обумов-
лені факторами:  безпідставним формуванням 
суб’єктивізму у взаємовідносинах в системі управ-
ління; ризиком прийняття рішення в умовах 
необ’єктивності, заангажованості;  недопущен-
ням порушення службових відносин субординації 
та дисципліни.
За одних і тих же змістових ознак майно, 

активи, тощо можуть набувати статусу як по-
дарунка, так і неправомірної вигоди. Ключовою 
відмінністю кваліфікації відповідальності за отри-
мання подарунка чи неправомірної вигоди є шкід-
ливість (злочинність, тяжкість) наслідків такого 
діяння. Адміністративна відповідальність може 
бути застосована у випадку відсутності мети ви-
користання влади та службових повноважень. 
Прийняття подарунку як очікуваний або 

отриманий результат від використання служ-
бових повноважень повинне кваліфікуватися як 
злочин, оскільки містить умисел у використанні 
службових повноважень та неправомірної виго-
ди у формі подарунку. При адміністративному 
правопорушенні правовий зв’язок із наслідками 
використання службових повноважень для інших 
осіб не потребує встановлення, а достатньо лише 
наявності самого факту отримання подарунку 
особою, діяльність якої пов’язана із виконанням 
функцій держави або місцевого самоврядування.
Ключові слова: конфлікт інтересів, прямі 

антикорупційні обмеження, подарунки, неправо-
мірна вигода, близькі особи, декларування, майно. 
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Прямі антикорупційні обмеження сто-
суються безпосереднього впливу на спеці-
альних суб’єктів при виникненні конфлікту 
інтересів. Незважаючи на значні пожвав-
лення правових досліджень у сфері протидії 
корупції, наявність правової невизначенос-
ті та невідповідності норм матеріального та 
процесуального права вимагає продовжен-
ня наукової дискусії щодо прямих інстру-
ментів протидії корупції. Наукове супрово-
дження правотворчої та праворелізаційної 
роботи при реалізації антикорупційних 
правообмежень покликане розширити та 
узагальнити формальне розуміння право-
вих положень, провести кореляцію терміно-
логічного апарату та встановити міждисци-
плінарні зв’язки антикорупційної та інших 
галузей права. За таких умов застосування 
правообмежень та відповідальності за їх не-
дотримання сприятиме недопущенню необ-
ґрунтованим порушенням прав та свобод 
суб’єктів обтяжених дотриманням антико-
рупційних обмежень.  

Постановка завдання
Мета статті полягає у критичному аналі-

зі правового регулювання реалізації прямих 
антикорупційних обмежень.

Виклад основного матеріалу
Науковий підхід до розуміння природи 

та змісту прямих антикорупційних обмежень, 
в першу чергу, обумовлений їх онтологіч-
ною сутністю. Так, обмеження щодо вико-
ристання службових повноважень чи свого 
становища (стаття 22 Закону України «Про 
запобігання корупції»), обмеження щодо 
одержання подарунків (статті 23, 24 Закону 
України «Про запобігання корупції»), об-
меження щодо сумісництва та суміщення з 
іншими видами діяльності (стаття 25 Зако-
ну України «Про запобігання корупції») та 
обмеження спільної роботи близьких осіб 
(стаття 27 Закону України «Про запобіган-
ня корупції») загалом можна класифікувати, 
виходячи із роду правообмежень, навіть не-
зважаючи на те, що всі вони інституційно 
окреслені механізмом запобігання коруп-
ційним та пов’язаним з корупцією право-
порушенням. Найбільш яскравим засобом 
класифікації виступає критерій майнового 

та немайнового характеру. Так, обмеження, 
що стосуються отримання подарунків, ма-
ють виключно майновий характер, оскільки 
межами заборони охоплюється вартість по-
дарунків, яка перевищує один прожитковий 
мінімум для працездатних осіб [10]. Нато-
мість, обмеження спільної роботи близьких 
осіб стосується відносин нематеріального 
(особистого) змісту, які виникають у зв’язку 
із прямим підпорядкуванням близьких осіб 
при виконанні службових повноважень 
[10]. Окрім цього обов’язковою правовою 
властивістю будь-якого прямого антикоруп-
ційного обмеження є наявність мети. Таке 
твердження випливає із загальної концеп-
ції обмежень у праві, за яким їх доцільність 
та необхідність застосування визначається 
цілями та завданнями існування правової 
держави, забезпечення верховенства права, 
інституційною спроможністю держави ви-
конувати свої функції та оберігати демокра-
тичний устрій.
Статтею 22 Закону України «Про запо-

бігання корупції» передбачено заборону у 
використанні своїх службових повноважень 
або свого становища та пов’язаних з цим 
можливостей з метою одержання неправо-
мірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому 
числі, використовувати будь-яке державне 
чи комунальне майно або кошти в приват-
них інтересах [10]. Діюча редакція ст. 22 
Закону України «Про запобігання корупції» 
встановлює наступну структуру правовідно-
син. Характеризуючи суб’єктів обтяжених 
зазначеною забороною, слід віднести їх до 
категорії осіб, які безпосередньо виконують 
функції держави та місцевого самоврядуван-
ня. Такий характер посад передбачає мож-
ливість здійснювати державно-владні функ-
ції шляхом реалізації правозастосовних, 
правореалізаційних, сервісних повнова-
жень. Окрім цього, такі суб’єкти уповнова-
жені на прийняття актів індивідуальної дії, 
що можуть породжувати правові наслідки. 
Окремим характером влади наділені судді, 
із властивою їм широкою дискрецією при 
прийнятті рішень. 
Стаття 22 вищезазначеного Закону опе-

рує терміном «службові повноваження», 
зміст якого не допускає його вузькофор-
мальне тлумачення, оскільки суб’єкти, охо-
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плені дією заборони є різні за типом публіч-
ні особи, для яких правовий статус відмін-
ний за формами правозастосовної, право-
реалізаційної, управлінської діяльності. До 
того ж, спосіб недотримання заборони не 
обмежується використанням службових по-
вноважень, а й службового положення, що 
є значно ширшим за розумінням терміном, 
ніж повноваження. Наприклад, викорис-
товуючи службове положення в приватних 
цілях, суб’єкт може впливати на третіх осіб 
для досягнення бажаного для себе результа-
ту. Використання службових повноважень 
може бути реалізовано, в тому числі, шля-
хом використання публічного майна в осо-
бистих цілях. Щодо останнього твердження, 
є певні критичні зауваження.

 Піддається критиці доцільність встанов-
лення прямого обмеження у ст. 22 Закону 
України «Про запобігання корупції», яка є 
досить сумнівною та носить, на наш погляд, 
декларативно-символічний зміст. У ст. 1 За-
кону визначається сам термін корупції як ді-
яння, щодо використання особою, наданих 
їй службових повноважень чи пов’язаних з 
ними можливостей з метою одержання не-
правомірної вигоди або прийняття такої 
вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції 
такої вигоди для себе чи інших осіб [10]. 
Більшою мірою, обмеження, встановлене 
в ст. 22 Закону  дублює термін «корупція», 
склад діяння якого є кримінально-караним. 
Так, згідно із ст. 368 Кримінального кодексу 
України злочином визначається діяння, яке 
виражається у формі прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання службовою особою 
неправомірної вигоди, а так само прохання 
надати таку вигоду для себе чи третьої осо-
би за вчинення чи невчинення такою служ-
бовою особою в інтересах того, хто пропо-
нує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, 
чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з 
використанням наданої їй влади чи службо-
вого становища [5].
Логічним вважаємо переосмислення 

змісту даного обмеження таким чином аби 
воно прямо не вказувало б на зміст коруп-
ційного правопорушення, оскільки за таких 
умов є очевидним те, що за використання 
службового становища в особистих цілях і 
так встановлено заборону. З метою ранжу-

вання законодавчого регулювання відпові-
дальності за корупційне правопорушення, 
що пов’язане із використанням службових 
повноважень (становища), є необхідність 
встановлення адміністративної відповідаль-
ності за використання будь-якого держав-
ного чи комунального майна або коштів в 
приватних інтересах як «попереджуваль-
ний крок» у притягненні особи до більш 
суворого виду покарання. При цьому, як 
предмет складу адміністративного право-
порушення, можна використати зміст тер-
міну «публічне майно», що за Т. Карабін, є 
річчю, сукупність речей, а також майнових 
прав та обов’язків, що забезпечують публіч-
ний інтерес та управління і розпоряджання 
яким здійснюється суб’єктами публічного 
адміністрування та підставі повноважень [2, 
с. 110].
Статтею 23 Закону України «Про запо-

бігання корупції» передбачається наступне 
пряме антикорупційне обмеження, яке сто-
сується одержання подарунків. 
В національному правовому полі отри-

мання подарунків регламентується не тіль-
ки етичними нормами, а й законодавством 
про запобігання корупції, що, загалом, є 
стандартом, для європейської антикоруп-
ційної правової традиції. Так, подарунок 
– це грошові кошти або інше майно, пере-
ваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, 
які надають/одержують безоплатно або за 
ціною, нижчою мінімальної ринкової [10]. 
Дія подарункових антикорупційних забо-
рон (обмежень) стосується наявності однієї 
із умов, які самостійно утворюють окрему 
конструкцію. 
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 23 Закону Україн и 

«Про запобігання корупції» особам, заборо-
няється безпосередньо або через інших осіб 
вимагати, просити, одержувати подарунки 
для себе чи близьких їм осіб від юридичних 
або фізичних осіб у зв’язку із здійсненням 
такими особами діяльності, пов’язаної із ви-
конанням функцій держави або місцевого 
самоврядування [10]. 
Умова обмеження подарунків для осіб, 

діяльність яких пов’язана із виконанням 
функцій держави або місцевого самовряду-
вання є вичерпною та не потребує дублю-
вання переліком осіб, які зазначені у пп. 1 ч. 
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1 ст. 3 Закону України «Про запобігання ко-
рупції». Іншими словами, перефразувавши 
зміст, можна сказати, що особам, уповно-
важеним на виконання функцій держави та 
місцевого самоврядування забороняється 
одержувати подарунки. 
Натомість «подарункове» обмеження для 

осіб, діяльність яких пов’язана із виконан-
ням публічних функцій настає відповідно 
до пп. 2 ч.1 ст. 22 Закону України «Про за-
побігання корупції», якщо особа, яка дарує, 
перебуває в підпорядкуванні такої особи. 
При цьому, наявність у таких осіб відповід-
ного правового зв’язку із публічними функ-
ціями у розумінні «діяльності, пов’язаної із 
виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування» не є необхідною.
Дискусійним також є положення про 

еквівалент дозволених подарунків. Згід-
но з ч. 2 ст. 23 Закону України «Про запо-
бігання корупції», вартість подарунків не 
перевищує один прожитковий мінімум для 
працездатних осіб, встановлений на день 
прийняття подарунка, одноразово, а су-
купна вартість таких подарунків, отрима-
них від однієї особи (групи осіб) протягом 
року, не перевищує двох прожиткових міні-
мумів, встановлених для працездатної осо-
би на 1 січня того року, в якому прийнято 
подарунки [10]. Схожа модель присутня і в 
США, де членам палати представників Кон-
гресу США дозволено отримувати подарун-
ки протягом календарного року загальною 
вартістю не більше ніж 250 доларів з одного 
джерела, а кожен подарунок, вартість якого 
перевищує 100 доларів, необхідно деклару-
вати. Ці обмеження поширюються на всі по-
дарунки, крім подарунків від членів сім’ї та 
родичів [7]. 
Прив’язка до прожиткового мінімуму є 

прийнятним способом точної фіксації меж 
дозволеного подарунку. Разом з цим, тео-
ретики мають й інші доволі обґрунтовані 
моделі та критерії правомірності подарун-
ків для суб’єктів публічного права. Так, А.В. 
Титко пропонує встановлювати заборони до 
подарунків, якщо вони: даруються з метою 
отримати, утримати або віддячити за отри-
ману неналежним чином вигоду для особи; 
сприяють виникненню конфлікту інтересів; 
подарунок взаємно зобов’язує все, що дару-

ється або приймається, з наміром або очіку-
ванням отримати щось взамін; подарунок 
має грошовий еквівалент, наприклад, чеки, 
дорожні чеки, подарункові карти і сертифі-
кати, ваучери, акції та інші цінні папери [13, 
с. 69].
Так як вітчизняна правова система на-

лежить до романо-германської правової 
моделі, формалістичне тлумачення право-
вих норм вимагає чіткості та однозначного 
розуміння. В цьому варто погодитись із А.В. 
Ковпак, що через велику кількість понять, 
що схожі за своїми ознаками з подарунком, 
у зв’язку з використанням законодавцем 
оціночних понять у визначенні обмеження 
щодо одержання подарунків та відсутніс-
тю детальної реалізації процедурних засад 
дотримання правових приписів, необхід-
но чітко визначити всю термінологію, яка 
пов’язується з подарунком, або впровадити 
тільки заборонну модель правового врегу-
лювання, визначивши тим самим абсолютно 
зрозумілі правила поведінки [3, с. 410]. При 
наданні роз’яснень, навіть НАЗК викорис-
товує додатковий термін «неправомірний 
подарунок» для оцінки його прийнятності 
за певних умов [11].
Подарунок як суспільно утверджене 

розуміння певного блага має причинно-на-
слідковий зв’язок із певними подіями по від-
ношенню до особи. Наприклад, подарунок 
відповідає своїм властивостям якщо його 
дарують:  безповоротно; у зв’язку із святами 
(загальнодержавними, релігійними, персо-
нальними); без обов’язку вчинити аналогіч-
ну дію по відношенню до даруючого; відпо-
відно до загальноприйнятих уявлень про 
гостинність тощо (ч. 2 ст. 23 Закону України 
«Про запобігання корупції»). Звичайно, такі 
критерії є відносними, їх оцінка в кожному 
окремому випадку вимагає врахування ба-
гатьох моральних, економічних, соціальних 
чинників. Але їх застосування може сприя-
ти правильному розумінню та тлумаченню 
етичних, антикорупційних норм.
У доктрині адміністративного права та 

у правозастосуванні спостерігається про-
блема розмежування понять «подарунок» 
та «неправомірна вигода», що має приклад-
не значення у розумінні притягнення до 
адміністративної відповідальності за стат-
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тею 172-5 «Порушення встановлених зако-
ном обмежень щодо одержання подарун-
ків» Кодексу України про адміністративні 
правопорушення та ст. 368 Кримінального 
кодексу України «Прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання неправомірної ви-
годи службовою особою». Слід погодитись 
із В.В. Франчук, що спільним для предмета 
подарунка та неправомірної вигоди є одер-
жання і матеріально визначених, і речей, 
які не мають грошового еквіваленту та ма-
теріального відображення [14, с. 114]. За 
одних і тих же змістових ознак майно, ак-
тиви тощо можуть набувати статусу як пода-
рунка, так і неправомірної вигоди. На наш 
погляд, ключовою відмінністю кваліфікації 
відповідальності за отримання подарунка 
чи неправомірної вигоди є шкідливість (зло-
чинність, тяжкість) наслідків такого діяння. 
Адміністративна відповідальність може бути 
застосована у випадку відсутності мети ви-
користання влади та службових повнова-
жень. При кваліфікації діяння може мати 
місце момент отримання вигоди (подарун-
ку). Але в будь-якому разі, остаточні крите-
рії розмежування відповідальності та змісту 
споріднених категорій повинен встановлю-
вати суд.
Втім, на сьогоднішній день аналіз судо-

вої практики засвідчує неоднозначний під-
хід до визначення змісту «подарунок», «не-
правомірна вигода» та відповідальності за їх 
незаконне одержання. Так, Самарський ра-
йонний суд м. Дніпропетровська, у своєму 
рішенні №206/2372/16-к зробив висновок, 
що кримінальне провадження стосується 
саме наслідків у виді прийняття обіцянки 
неправомірної вигоди та одержання служ-
бовою особою неправомірної вигоди для 
себе за вчинення в інтересах того, хто обі-
цяє та надає неправомірну вигоду будь якої 
дії з використанням наданого їй службового 
становища, вчинене за попередньою змо-
вою групою осіб, поєднане з вимаганням не-
правомірної вигоди, що не передбачає нор-
ма ч. 2 ст. 172-5 КУпАП [1]. Досить опосе-
редковано тлумачить факт неправомірності 
в отриманні подарунку Придніпровський 
районний суд м. Черкаси. Суд вважає, що 
правова природа будь-якого корупційного 
правопорушення визначається виходячи 

зі змісту поняття корупції, наведеного в за-
коні. Зокрема, корупційними визнаються 
лише ті неправомірні діяння, які спрямовані 
на задоволення корисливого або іншого осо-
бистого інтересу особи, зазначеної в частині 
першій статті 3 Закону, чи інтересу третіх 
осіб. За змістом цього Закону обов’язковою 
ознакою, за якою неправомірні діяння осіб 
визнаються корупційними, є корисливий 
або інший особистий інтерес. Однак, дана 
обставина при розгляді справи не встанов-
лена [9]. Придніпровський районний суд м. 
Черкас, вбачає, що порушення ст. 172-5 КУ-
пАП матиме місце у разі одержання пода-
рунку в зв’язку з виконанням особою функ-
цій держави або органів місцевого самовря-
дування, тобто, обумовлюється використан-
ням службового становища одержувачем, 
посадою, яку він обіймає. Пов’язаними із 
виконанням службових обов’язків є пода-
рунки, що надаються як подяка за раніше 
вчинені службовцем дії (бездіяльність) або 
прийняті ним рішення на користь даруваль-
ника або третіх осіб; або даруються в очіку-
ванні заздалегідь необіцяного вчинення 
публічним службовцем дій (бездіяльності) 
або прийняття ним рішень на користь дару-
вальника чи третіх осіб [9]. Втім, на наш по-
гляд, прийняття подарунку як очікуваний 
або отриманий результат від використання 
службових повноважень повинне кваліфіку-
ватися як злочин, оскільки містить умисел 
у використанні службових повноважень та 
неправомірної вигоди у формі подарунку. 
При адміністративному правопорушенні 
правовий зв’язок із наслідками викорис-
тання службових повноважень для інших 
осіб не потребує встановлення, а достатньо 
лише наявності самого факту отримання по-
дарунку особою, діяльність якої пов’язана із 
виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування.
Ст. 25 Закону України «Про запобігання 

корупції» встановлено, що особам, уповно-
важеним на виконання функцій держави та 
місцевого самоврядування, забороняється: 
займатися іншою оплачуваною (крім ви-
кладацької, наукової і творчої діяльності, 
медичної практики, інструкторської та суд-
дівської практики із спорту) або підприєм-
ницькою діяльністю, якщо інше не передба-
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чено Конституцією або законами України; 
входити до складу правління, інших вико-
навчих чи контрольних органів, наглядової 
ради підприємства або організації, що має 
на меті одержання прибутку тощо [10].
Слід погодитись із О. В. Когут у тому, що 

для встановлення ознак викладацької, нау-
кової і творчої діяльності, а також медичної 
практики необхідно звертатись до відповід-
них нормативно-правових актів, а поняття 
інструкторської та суддівської практики із 
спорту потребують чіткого законодавчого 
визначення [4, с. 60]. Так, джерелом змісту 
терміну «наукова діяльність» є Закон Укра-
їни «Про наукову і науково-технічну діяль-
ність», згідно з п. 12 ст. 1 якого, наукова ді-
яльність наукова діяльність – інтелектуаль-
на творча діяльність, спрямована на одер-
жання нових знань та (або) пошук шляхів 
їх застосування, основними видами якої є 
фундаментальні та прикладні наукові дослі-
дження [12]. Із терміном «медична практи-
ка» ще складніше, оскільки чіткого визна-
чення терміну в положення законів та під-
законних актів немає. Найбільш близьким 
за змістом виглядає термін «медичне обслу-
говування» як діяльність закладів охорони 
здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які 
зареєстровані та одержали відповідну лі-
цензію в установленому законом порядку, у 
сфері охорони здоров’я, що не обов’язково 
обмежується медичною допомогою, але без-
посередньо пов’язана з її наданням [8].
На наш погляд, обмеження сумісництва 

та суміщення, яке встановлене в ст. 25 За-
кону України «Про запобігання корупції» 
може мати обмеження в тому числі щодо тих 
критеріїв, які стосуються дозволених видів 
спільної діяльності. Так, працівницю Наці-
онального антикорупційного бюро України 
згідно з постановою Солом’янського район-
ного суду м. Києва визнано винуватою у 
вчиненні правопорушення, передбаченого 
у ст.172 4 КУпАП. Суд зробив висновок, що 
тренінг не належить до викладацької діяль-
ності у розумінні антикорупційного законо-
давства [6]. В даному випадку проблемою 
є не тільки категоріально-термінологічний 
підхід, а й аспект так званого «подвійного 
джерела». Мається на увазі той факт, що по-
рушенням антикорупційного законодавства 

щодо суміщення є отримання офійного до-
ходу одночасно із двох джерел. Такий факт, 
на наш погляд, не може бути допустимим, 
оскільки спеціальний суб’єкт не здатний од-
ночасно виконувати декілька обов’язків на 
різних роботах, особливо це є визначальним 
при тому, коли основна робота та робота за 
сумісництвом знаходяться віддалено одна 
від одної. У разі поєднання основної та до-
даткової оплачуваної роботи, зазначений 
факт має бути узгоджений рішенням керів-
ника такого органу (установи) або відповід-
ного структурного підрозділу.

Висновки
Специфіка обмежень прямої дії пов’язана 

із безпосереднім впливом превентивного та 
пострегулятивного антикорупційного меха-
нізму на спеціальних суб’єктів при виник-
ненні конфлікту інтересів.
Джерелами процесуально-правової при-

роди прямих антикорупційних обмежень є 
норми багатьох галузей права. В теорії ан-
тикорупційного процесу, процедури проти-
дії корупції перетинаються із чисельними 
міжгалузевими процесуальними та іншими 
нормами, що забезпечує їх реалізацію у різ-
них за змістом відносинах: адміністративна 
процедура передбачає притягнення до ад-
міністративної, дисциплінарної відповідаль-
ності; цивільним процесом охоплюються 
питання відшкодування збитків особам по-
терпілим від корупційних діянь або державі; 
трудове процесуальне право містить окремі 
процедури звільнення осіб за результатами 
недотримання заборони після припинення 
публічної служби; кримінальний процес се-
ред іншого встановлює засади досудового 
розслідування злочинів;  окремі міжгалузеві 
процедурні норми регламентують відноси-
ни щодо управління арештованим (конфіс-
кованим) майном як результату (доходу) від 
корупційного правопорушення.
Потребують вирішення на законодав-

чому та правозастосовному рівнях наступні 
проблеми реалізації прямих антикорупцій-
них обмежень:

1) ранжування ступеней відповідаль-
ності за корупційне правопорушення, що 
пов’язане із використанням службових по-
вноважень (становища) шляхом виокрем-
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лення самостійного складу адміністративно-
го правопорушення, що вбачається у діях, 
спрямованих на використання будь-якого 
державного чи комунального майна або ко-
штів у приватних інтересах у малих розмі-
рах;

2) розмежування термінів «подарунок» 
та «неправомірна вигода» при застосуван-
ні відповідальності за недотримання обме-
жень в отриманні подарунків та вчинення 
злочину у формі прийняття неправомірної 
вигоди.
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SPECIFIC ISSUES OF LEGAL 
REGULATION OF DIRECT ANTI-

CORRUPTION RESTRICTIONS IN THE 
PUBLIC OFFICIAL ACTIVITIES

In the article is researched the main prob-
lems of administrative regulation and examines 
the following types of direct anti-corruption 
restrictions: restrictions of powers applying; 
restrictions on receiving gifts; restrictions on 
combination offi cial with other private activi-
ties.

The specifi cs of the restrictions of direct 
action are related to the direct impact of the 
preventive and post-regulatory anti-corruption 
mechanism on special entities in the event of a 
confl ict of interest.

The principles are an integral part of the le-
gal regulation of direct anti-corruption restric-
tions. The principles serve as the basic ground 
of state anti-corruption policy, which consists 
of: follow the limits; reality; effi ciency and ef-
fectiveness; using proper and necessary proce-
dure; ethical support; publicity and transpar-
ency; public control.

Isn`t identifi ed the expediency of prohib-
iting of the use of offi cial authority or public 
position and the related opportunities for the 
purpose of obtaining an improper benefi t for 
oneself or others.

The receipt of gifts is regulated not only 
by ethical norms, but also by legislation on the 
prevention of corruption in Ukraine.

A gift as a socially established understand-
ing of a certain good has a causal relationship 
with certain events in relation to a special sub-
ject of the anti-corruption ban. For example, a 
gift corresponds to its properties in the sense 
of a legitimate gift, if it is given: irrevocably; in 
connection with holidays (national, religious, 
personal); without the obligation to take a 

similar action in relation to the donor; in ac-
cordance with the generally accepted notions 
of hospitality, etc. (Part 2 of Article 23 of the 
Law of Ukraine “On Prevention of Corrup-
tion”). Such criteria are relative, their assess-
ment in each case requires consideration of 
many moral, economic, social factors. But their 
application can contribute to the correct un-
derstanding and interpretation of ethical, anti-
corruption norms.

The motives for establishing restrictions on 
receiving gifts for special subjects are due to 
factors: unreasonable formation of subjectivism 
in the relationship in the management system; 
the risk of decision-making in conditions of 
bias; prevention of violation of offi cial relations 
of subordination and discipline.

With the same substantive features, prop-
erty, assets, etc. can acquire the status of both a 
gift and an illegal benefi t. The key difference in 
the qualifi cation of liability for receiving a gift 
or illegal benefi t is the harmfulness (criminal-
ity, severity) of the consequences of such an act. 
Administrative liability can be applied in the 
absence of the purpose of the use of power and 
offi cial authority. 

Acceptance of a gift as an expected or re-
ceived result from the use of offi cial powers 
should be qualifi ed as a crime, as it contains 
intent to use offi cial powers and illegal gain in 
the form of a gift. In the case of an adminis-
trative offense, the legal connection with the 
consequences of the use of offi cial powers for 
other persons doesn`t need to be established, 
but only the fact of receiving a gift by a person 
whose activities are related to state or local gov-
ernment.

Key words: confl ict of interests, direct anti-cor-
ruption restrictions, gifts, illegal gain, relatives, dec-
laration, property.
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ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²×ÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ 
ÇÀÃÀËÜÍÎÔ²ËÎÑÎÔÑÜÊÈÕ Ï²ÄÕÎÄ²Â 

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÏÐÈÍÖÈÏÓ ÃÅÍÄÅÐÍÎ¯ Ð²ÂÍÎÑÒ²

У статті зазначено, що з розвитком де-
мократії і поширенням принципів відкритого 
суспільства, одним з найважливіших завдань 
стає подолання всіх видів дискримінації, у 
тому числі а ознакою статі. Зауважено, що 
побудова ефективних механізмів забезпечен-
ня гендерного паритету неможлива без ґрун-
товного дослідження системи наукових прин-
ципів, методів, методологічних підходів та 
парадигм, спрямованих на здобуття науково 
істинних результатів дослідження принци-
пу. Проаналізовано наукові підходи щодо ви-
значення поняття методології наукового 
пізнання як фундаментального джерела для 
детермінації методології дослідження прин-
ципу гендерної рівності. Досліджено значення 
концептуального та інструментального ком-
понентів методології правового дослідження. 
Визначено, що сукупність наукових принципів, 
методів, методологічних підходів, парадигм 
юриспруденції є складним соціокультурним 
феноменом, у якому яскраво відображається 
специфіка пізнавального дискурсу сучасності. 
Наголошено, що принцип гендерної рівності 
становить відносно самостійне соціальне та 
політико-правове явище, проте неодмінним є 
виявлення його взаємозв’язків з іншими елемен-
тами правової дійсності. Зауважено, що у на-
уці об’єктивно відсутня універсальна система 
набору методів щодо вивчення різних наукових 
проблем, зокрема у сфері дослідження прин-
ципу гендерного паритету. Проаналізувавши 
методологічні підходи, запропоновано комп-
лексну систему методології досліджуваного фе-
номену, яка складається із загальнофілософ-
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ських підходів, загальнонаукових, спеціальних 
та власних методів правознавства. Підкресле-
но, що міждисциплінарний та міжгалузевий 
характер принципу зумовлює актуальність 
окремого дослідження загальнофілософських 
підходів як визначальних для побудови дієво-
го механізму забезпечення гендерної рівності 
у сучасному громадянському суспільстві. Ви-
значено, що важливий методологічний вплив 
на розвиток принципу гендерного паритету 
мають діалектичний, метафізичний, антро-
пологічний, синергетичний, комунікативний, 
герменевтичний, системний, аксіологічний 
та феноменологічний підходи, які у своїй су-
купності забезпечують ефективну реалізацію 
принципу гендерного паритету.
Ключові слова: гендер, гендерна рівність, 

гендерний підхід, методологія, методологія до-
сліджень, методологія досліджень принципу 
гендерної рівності, загальнофілософські під-
ходи.

Постановка проблеми
Розвиток досліджень, спрямованих на 

пізнання особливостей взаємодії представ-
ників чоловічої та жіночої статі в різних 
сферах суспільного життя, обумовив посту-
пове формування гендерної методології, що 
являє собою організовану особливим чином 
аналітичну та дослідну діяльність, у межах 
якої явища, пов’язані з гендерними відмін-
ностями, розуміються як соціальні або соці-
ально-конструйовані. 
Неможливо переоцінити значення ме-

тодології дослідження для вивчення прин-
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ципу гендерної рівності, адже саме за допо-
могою цього перманентно історично транс-
формованого інструменту можна розкрити 
комплексно та об’єктивно предмет пізнання 
і, щонайменше, суттєво наблизитися до до-
сягнення наукової істини. Розгляд пробле-
матики методології дослідження принципу 
гендерної рівності сприятиме послідовно-
му та системному реформуванню механізму 
його забезпечення. Вказане свідчить про те-
оретичне та прикладне значення вивчення 
питання методології дослідження принци-
пу гендерної рівності. Однак, зважаючи на 
міждисциплінарний та міжгалузевий харак-
тер принципу гендерної рівності, особливо-
го значення набуває дослідження загально-
філософських підходів як фундаментальних 
під час здійснення правової розробки. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій

Концептуальні дослідження методоло-
гії гендерних досліджень здійснені у ро-
ботах таких вітчизняних дослідників, як 
Р. Гриценко, М. Дністрянський, О. Зайчук, 
В. Зацерковний, Н. Зінченко, О. Ігнатова, 
М. Кельман, М. Козюбра, А. Колодій, В. Кос-
тицький, М. Костицький, В. Копєйчиков, 
А. Крижанівський, Н. Крестовська, О. Кус-
товська, Н. Кушнаренко, В. Лемак, О. Ли-
сенко, В. Малигіна, О. Меленко, Л. Нали-
вайко, Н. Оніщенко, М. Орзіх, О. Петри-
шин, П. Рабінович, В. Селіванов, О. Скакун, 
В. Шаповал, Ю. Шемшученко та ін. Зазна-
чені автори здійснили ґрунтовний вклад у 
розвиток методології науки, який і став фун-
даментом пізнання. Однак, сучасні наукові 
розробки методології дослідження принци-
пу гендерної рівності є недостатньо дослі-
дженими порівняно з іншими розвідками. 
Проаналізувавши наукові підходи до 

визначення методології гендерної рівності 
визначено, що у сучасній юридичній літе-
ратурі єдиного підходу до методології до-
слідження принципу гендерної рівності, 
або іншого суміжного поняття визначено 
не було. У зв’язку з цим, пропонуємо шля-
хом застосування компаративного підходу 
до наукових праць створити цілісну систему 
методології дослідження зазначеного питан-
ня, що матиме наслідком розширення знань 

щодо методологічних засад дослідження 
вказаного принципу, а також формування 
комплексних методологічних висновків та 
пропозицій, які спрямовані на ефективний 
вплив у механізмі забезпечення принципу 
гендерної рівності. 

Метою статті є теоретико-методологіч-
ний аналіз загальнофілософських підходів 
до розуміння поняття та сутності методо-
логії дослідження принципу гендерної рів-
ності як фундаментальної категорії щодо 
забезпечення паритету прав і можливостей 
жінок та чоловіків. 

Виклад основного матеріалу
Методологія виступає складним соціо-

культурним феноменом, у якому виразно 
відображається специфіка пізнавального 
дискурсу сучасності. Характерно, що вона 
виходить за межі наукового пізнання, мис-
ледіяльнісно охоплюючи увесь соціокуль-
турний світ у його мультипроблемності, ба-
гатопредметності, конкретно-історичному 
часопису. А це означає, що її цікавить те, як 
чи у який спосіб діють люди, з одного боку, 
за законами соціальності, з іншого – за за-
конами культури або змісту [12, с. 35]. Мето-
дологія наукового дослідження являє собою 
фундамент для підтвердження істинності 
тих знань, які будуть отримані в результаті 
проведеного дослідження, а також забезпе-
чує аналіз предмета дослідження як явища 
складного, багатоаспектного та багатогран-
ного [27, с. 79]. У контексті дослідження слід 
наголосити, що характерною детермінантою 
сучасної науки є положення про відсутність 
єдиного підходу до розуміння методології 
пізнання, що, безумовно, значно ускладнює 
розуміння методології дослідження прин-
ципу гендерної рівності. 
Наголосимо, що наукова методологія 

у різний час розглядалась як: комплекс 
принципів та способів організації практич-
ної діяльності, а також вчень про зазначе-
ну систему [26, с. 365]; вчення про підходи, 
методи, принципи і прийоми дослідження, 
що становлять важливу сутнісну змістову 
основу науки й викорис товуються в про-
цесі подальшого пізнання того сегмента 
об’єктивної реальності, який є предметом 
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її дослідження, [18, с. 78]; алгоритм пошуку 
мети, набір прийомів, методів, засобів, спо-
собів, принципів її досягнення [1, с. 30]. До 
того ж, методологію визначали як спеціаль-
ний розділ філософії, а також ототожнюва-
ли з методом наукового пізнання. Загалом, 
у науковій літературі пропонується й низка 
інших тлумачень категорії «методологія».
Проаналізувавши наведені вище кон-

цептуальні підходи до визначення поняття 
методології, враховуючи сучасні тенденції 
розвитку феномену, під терміном «мето-
дологія дослідження принципу гендерної 
рівності» пропонуємо розуміти логічно по-
будовану, внутрішньо узгоджену систему 
наукових принципів, методів, методологіч-
них підходів, парадигм, які спрямовані на 
здобуття науково істинних результатів до-
слідження принципу гендерної рівності та 
механізму його забезпечення. 
Гендерний підхід у науці полягає у змі-

ні ціннісних орієнтацій людини і перегляд 
багатьох звичних уявлень про світ [2, с. 93]. 
Зауважимо, що застосування гендерного 
підходу, який є характерним, зокрема, для 
західного гуманістичного знання, надає ши-
рокі можливості для перегляду культури, 
соціуму, місця людини у ньому. 
Методологія юриспруденції є складним 

соціокультурним феноменом, у якому яскра-
во відображається специфіка пізнавального 
дискурсу сучасності. На шляху утверджен-
ня методологічного плюралізму в сучасній 
українській юриспруденції актуалізуються 
пошуки нових засобів осягнення права, а 
також проходить процес докорінного пере-
осмислення традиційних [25, с. 1]. До того 
ж, методологія правової науки, її окремих 
складових частин перебуває у нерозрив-
ному зв’язку з домінуючими у суспільстві 
принципами правової доктрини, які по суті 
і виконують функцію вихідних начал право-
розуміння, закладає основи правового піз-
нання дійсності [3, с. 4]. Зауважимо, що для 
групи соціально-гуманітарних наук харак-
терним є застосування міждисциплінарного 
та міжгалузевого підходів до пізнання пред-
мета їх дослідження. Зважаючи на особли-
вий характер принципу гендерної рівності, 
зазначені підходи мають визначальне зна-
чення для дослідження методологічних за-

сад принципу гендерної рівності, оскільки її 
вивчення здійснюється практично кожною 
суспільною наукою через високу значимість 
для розвитку демократичної держави та 
громадянського суспільства в Україні. 
У науковій літературі справедливо під-

креслюється, що методологія правового 
дослідження має охоплювати два основних 
компоненти: концептуальний, що включає 
наукові парадигми, методологічні принци-
пи, підходи, концепції тощо, тобто ті засоби 
пізнання правових явищ, які характеризу-
ють загальнонауковий контекст досліджен-
ня; інструментальний, систему якого скла-
дають методи, категорії та поняття, тобто 
безпосередні інструменти пізнання, при-
стосовані до конкретної проблематики [13, 
с. 32-33; 17, с. 11; 24, с. 10]. Відповідно, ме-
тодологія дослідження принципу гендерної 
рівності також включає дві складові – кон-
цептуальну та інструментальну, які, без-
умовно, є результативними тільки у взаємо-
дії, доповнюючи одна одну. 
Загальноприйнятою є позиція, що ви-

бір методів та принципів дослідження без-
посередньо залежить від його об’єкта та 
предмета. У контексті дослідження прин-
ципу гендерної рівності можемо виокреми-
ти наступні: сукупність загальних та спеці-
альних норм права, а також пов’язаних з 
ними правових відносин, що виникають і 
розвиваються у суспільстві; наукові здобут-
ки вітчизняних та зарубіжних вчених; наці-
ональні традиції, що формувалися протягом 
тривалого періоду і мають значний вплив на 
розвиток гендерної рівності. Підкреслимо, 
що усі зазначені елементи розглядаються у 
комплексі та формують нову правову дій-
сність яка потребує наукового супроводу на 
основі ефективної методологічної бази. 
Основні типи методів та рівні методоло-

гії досліджень склалися поступово у проце-
сі історичного розвитку юридичної думки, 
на кожному етапі якого домінували ті чи 
інші методологічні підходи, та їх комбіна-
ції, і методичні прийоми [9, с. 296]. Так, до 
системи методології загального наукового 
дослідження входять: філософсько-світо-
глядні підходи, загальнонаукові методи, 
групові методи, спеціальні методи [23, с. 15; 
10, с. 38-39; 8, с. 255; 7, с. 190]. Нині мето-
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дологія дослідження принципу гендерної 
рівності, враховуючи загальний розвиток 
методології та методології правознавства, 
має складну внутрішньо організовану сис-
тему, що включає загальнофілософські під-
ходи, загальнонаукові (міждисциплінарні), 
спеціальні та власні методи правознавства. 
Всебічності, повноті та достовірності висно-
вків і пропозицій сприятиме застосування 
вказаних груп методів у комплексі. Саме 
комплексний підхід до методологічного ін-
струментарію може забезпечити ефективне 
вирішення конкретної наукової проблеми. 

3іткнення науки із новими або трансфор-
мованими системами, сучасними динаміч-
ними процесами призвело до появи нових 
методологічних підходів, методів, наукових 
принципів. Так, важливий методологічний 
вплив на розвиток принципу гендерної 
рівності має діалектичний підхід [22, с. 8]. 
Підкреслюючи значимість діалектики у ви-
вченні будь-якого питання, слід відзначити, 
що неможливо з’ясувати, порушено чи не 
порушено права людини з позицій гендеру, 
не маючи уяви про права людини загалом. 
Лише це може бути відправною точкою, на-
приклад, для вирішення справи органами 
судової влади про те, відбулося чи не відбу-
лося порушення прав жінки або чоловіка [3, 
с. 6]. Діалектичний підхід до аналізу дотри-
мання суспільством та державою принципу 
гендерної рівності надає підстави стверджу-
вати про необхідність створення цілісної 
системної моделі, враховуючи диференційо-
ване різноманіття, що відповідала б сучасній 
дійсності.
Варто наголосити також на метафізично-

му підході до пізнання принципу гендерної 
рівності. Метафізика заснована на гранич-
них, позаекспериментальних принципах 
буття, знання, культури. З цього погляду 
предмети і явища розглядаються у статиці, 
як відсторонені від впливу інших чинників, 
що дає можливість «заглянути усередину» 
правових явищ, процесів, досліджувати їх 
ознаки і властивості, їх юридичну природу 
та специфіку [20, с. 45]. Використання ме-
тафізичного методу сприяло, окрім іншого, 
визначенню стану принципу гендерної рів-
ності у той чи інший історичний період в 
Україні та інших державах світу. 

Вагоме значення для вивчення принци-
пу гендерної рівності має антропологічний 
підхід, який формує вектори спрямованості 
розвитку філософської думки, яка реалізо-
вувалася завдяки методології нової гумані-
тарно-наукової парадигми. У контексті на-
шого дослідження прикладом може стати 
негативна дискримінація однієї чи іншої 
статевої групи. Тож, антропологічний під-
хід виконує свого роду захисну функцію у 
науковій сфері. 
Синергетичний підхід сприяє зрушен-

ню у способах концептуалізації наукових 
знань, забезпечує розвиток категоріаль-
ного апарату у сфері гендерної рівності. У 
межах синергетичного підходу суспільство 
може бути представлено нерівноважною 
системою особливого типу, стійкість якого 
забезпечується штучним опосередкуван-
ням зовнішніх і внутрішніх відносин [19, с. 
458]. У межах дослідження принципу ген-
дерної рівності, синергетичний підхід ви-
ражається у необхідності конструктивного 
розширення можливостей для реалізації 
ініціативи з боку суспільства для гаранту-
вання гендерного паритету. Синергетика 
забезпечила формування новітніх поглядів 
на проблему усунення суперечностей між 
різними нормативно-правовими актами, 
спрямованими на правове регулювання у 
сфері забезпечення гендерної рівності, та 
встановлення специфіки сутності принци-
пу гендерної рівності. 
Особливе місце у системі загальнофіло-

софських підходів займає комунікативний 
підхід, який дозволяє встановити, що окре-
мі соціальні зв’язки і суспільство у цілому 
формуються із синтезу порядку та хаосу, а 
не заміни їх один одним [21, с. 48-51; 5., с. 
63; 4, с. 24]. Комунікативний підхід спря-
мовано на урівноваження публічних і при-
ватних потреб та інтересів жінок і чоловіків. 
До того ж, досліджуваний підхід детермі-
нує якісні перетворення у механізмі забез-
печення принципу гендерного паритету. 
Зокрема, необхідною є ефективна комуні-
кація мас-медіа з органами публічної влади 
та інститутами громадянського суспільства, 
запроваджена з метою об’єктивного висвіт-
лення стану дотримання принципу гендер-
ної рівності в державі. 
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Одним з визначальних у контексті дослі-
дження є герменевтичний підхід, який ін-
тегрує сукупність принципів, шляхів і мето-
дів пізнання, вироблених наукою, зокрема 
юридичною, що застосовуються у процесі 
наукового пізнання особливостей правової 
діяльності, її розвитку та практичного пе-
ретворення. Провідне значення герменев-
тика має в умовах адаптації вітчизняного 
законодавства до європейських стандартів, 
у тому числі й нормативно-правової бази, 
пов’язаної із забезпеченням принципу ген-
дерної рівності [16, c. 40]. Герменевтичний 
підхід дозволяє констатувати, що норма-
тивно-правова складова механізму забез-
печення принципу гендерної рівності – це 
не комплекс нормативно-правових актів, а 
складне, цілісне, багаторівневе утворення, 
представлене системою взаємопов’язаних 
матеріальних і процесуальних норм права 
та ін. 
Системний підхід є таким аспектом до-

слідження, який передбачає розгляд об’єкта 
як складного, багатогранного та багатоякіс-
ного явища, що складається з елементів, 
зв’язки між якими утворюють його відносно 
незмінну структуру та забезпечують ціліс-
ність [6, с. 30]. Зазначений підхід дозволяє 
дотримуватись принципів цілісності та єд-
ності у розгляді предмета вивчення гендер-
ної рівності, а також розглядати роль жінок 
і чоловіків як взаємопов’язаних складових 
єдиної системи. Вивчення окремих елемен-
тів принципу гендерної рівності передбачає 
розкриття їх мети та завдань, які мають на 
початку розгляду узгоджуватися із загаль-
ною метою всієї системи механізму забезпе-
чення принципу гендерної рівності. 
Аналізуючи сутність загальнофілософ-

ських підходів методології юриспруденції, 
доцільно визначити місце аксіологічного 
підходу в цій системі. Так, зазначений під-
хід зумовлює з’ясування тенденцій у світо-
глядній реальності нашого часу, розкриття 
нових граней правового пізнання, а також 
вирішення низки актуальних для сучасної 
юриспруденції теоретичних і практичних 
завдань [25, с. 116]. Дослідження принципу 
гендерної рівності з позицій аксіологічного 
підходу має важливе суспільно-політичне 
та науково-дослідне значення, адже забез-

печення гендерного балансу як соціально-
правової цінності має стати фундаментом 
вітчизняної політико-правової думки. 
Інституціональний підхід у дослідженні 

принципу гендерної рівності дозволяє оха-
рактеризувати правові засади публічних ін-
ститутів влади у забезпеченні принципу ген-
дерної рівності та передбачає, що наявність 
органів державної влади та органів місцево-
го самоврядування, які реалізують функції у 
досліджуваній сфері, є об’єктивним станом, 
спрямованим на створення та гарантуван-
ня стабільності у цій сфері. Однак функціо-
нування владних структур має обов’язково 
базуватися на врахуванні суспільної думки, 
взаємодії органів влади з громадськістю, що 
забезпечить утворення ефективної інститу-
ціональної системи забезпечення принципу 
гендерної рівності. 
Важливе значення під час наукових до-

сліджень, зокрема щодо вивчення прин-
ципу гендерної рівності, займає феномено-
логічний підхід, в основі якого – принцип 
інтерсуб’єктивності соціального світу, який 
дозволяє по-новому поставити питання про 
трансцендентальну підставу знання і реаль-
ності [11, с. 25]. У межах вказаного підходу 
норми права розглядаються як такі, що від-
криваються подібно законам математики. 
Застосування феноменологічного підходу 
передбачає виявлення змісту предмета як 
мети інтенціонального аналізу, який реа-
лізується через дослідження структури фе-
номенів відповідно до їхніх складових та 
конфігурацій [14, с. 83]. Таким чином, фе-
номенологічний підхід дозволяє виявити, 
що рівність у цілому та гендерна рівність 
зокрема у суспільстві є основою людського 
існування та розвитку його різноманітних 
структур. Феноменологічний підхід забезпе-
чує вивчення принципу гендерної рівності з 
позицій суб’єктивності, об’єктивності та до-
цільності. 
Висновки. Узагальнюючи концептуаль-

ні висновки проведеного теоретико-мето-
дологічного аналізу загальнофілософських 
підходів дослідження принципу гендерної 
рівності, зазначимо наступне. Методологія 
пізнання будь-якого явища завжди має ін-
дивідуальний характер, що зумовлено з ва-
ріативністю методів та принципів, а також 
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послідовністю їх застосування у процесі до-
слідження. Вивчення принципу гендерної 
рівності вимагає застосування широкого 
кола принципів, методологічних підходів 
і методів наукового пізнання, що зумовлю-
ється специфікою предмета дослідження. 
Методологічний аналіз гендерної рів-

ності неможливо провести без визначення 
дефініції поняття. Враховуючи особливий 
характер принципу, під методологією дослі-
дження зазначеного феномену пропонуємо 
розуміти логічно побудовану, внутрішньо 
узгоджену систему наукових принципів, 
методів, методологічних підходів, пара-
дигм, які спрямовані на здобуття науково 
істинних результатів дослідження принци-
пу гендерної рівності та механізму його за-
безпечення. До структурних елементів ме-
тодології дослідження принципу гендерної 
рівності слід відносити загальнофілософські 
підходи, загальнонаукові (міждисциплінар-
ні), спеціальні та власні методи правознав-
ства. Застосування вказаних груп методів у 
комплексі забезпечить всебічність, повноту 
та достовірність висновків і пропозицій. 
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SUMMARY 
The article states that with the development 

of democracy and the spread of the principles of 
an open society, one of the most important tasks is 
to overcome all types of discrimination, including 
gender. It is noted that the construction of effective 
mechanisms to ensure gender parity is impossible 
without a thorough study of the system of scientifi c 
principles, methods, methodological approaches 
and paradigms aimed at obtaining scientifi cally 
true results of the study of the principle. Scientifi c 
approaches to defi ning the concept of methodology 
of scientifi c knowledge as a fundamental source 
for determining the methodology of research on 
the principle of gender equality are analyzed. The 
signifi cance of the conceptual and instrumental 
components of the methodology of legal research is 
investigated. It is determined that the set of scientifi c 
principles, methods, methodological approaches, 
paradigms of jurisprudence is a complex socio-
cultural phenomenon, which clearly refl ects the 
specifi cs of the cognitive discourse of today. It is 
emphasized that the principle of gender equality 
is a relatively independent social and political-
legal phenomenon, but it is essential to identify its 
relationship with other elements of legal reality. It is 
noted that in science there is objectively no universal 
system of methods for studying various scientifi c 
problems, in particular in the fi eld of research on 
the principle of gender parity. After analyzing 
the methodological approaches, a complex system 
of methodology of the studied phenomenon is 
proposed, which consists of general philosophical 
approaches, general scientifi c, special and own 
methods of jurisprudence. It is emphasized that the 
interdisciplinary and intersectoral nature of the 
principle determines the relevance of a separate 
study of general philosophical approaches as crucial 
for building an effective mechanism for gender 
equality in modern civil society. It is determined 
that dialectical, metaphysical, anthropological, 
synergetic, communicative, hermeneutic, systemic, 
axiological and phenomenological approaches 
have an important methodological infl uence on 
the development of the principle of gender parity, 
which together ensure the effective implementation 
of the principle of gender parity.

Key words: gender, gender equality, gender 
approach, methodology, research methodology, 
research methodology of the principle of gender 
equality, general philosophical approaches.
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торы влияния на публичное администриро-
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ним відмежуванням від законодавчої діяль-
ності; здійсненням правосуддя; політичною 
діяльністю виконавчої влади; діяльністю, 
спрямованою на задоволення приватних ін-
тересів. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Дослідженню та аналізу сутності пу-
блічного адміністрування державних ор-
ганів присвячено велику кількість науко-
вих праць. Серед вчених, які займалися 
розробкою цього питання, слід відзначи-
ти В. Авер’янова, О. Бандурку, Ю. Битяка, 
І. Бородіна, В. Гаращука, І. Голосніченка, 
М. Іншина, К. Колесникова, О. Копиленка, 
О. Кузьменка, В. Мартиненка, М. Міненка, 
В. Опришка, С. Стеценка, О. Смирнова, 
М. Якимчука та ін. Тим часом сучасні осо-
бливості публічного адміністрування в орга-
нах прокуратури залишися поза полем зору 
згаданих учених.

Постановка завдання
Метою роботи є власне дослідження су-

часної специфіки особливостей публічного 
адміністрування в органах прокуратури, 
обґрунтування основних ознак, функцій, 
принципів адміністративного управління в 
органах прокуратури, розкриття розподі-
лу форм управлінської діяльності в системі 
даних органів, а також аналізування норма-
тивно-правового забезпечення організації 
роботи в прокуратурі України.

Постановка проблеми
В сучасних умовах структурних транс-

формацій формулювання концептуалізації 
публічного адміністрування в органах про-
куратури, яке б у повній мірі відображало 
його правову природу, залишається одним 
із найактуальніших питань в системі адмі-
ністративно-правового забезпечення. Слід 
відзначити, що сучасні теорія і практика ад-
міністративного права базуються на катего-
рійних положеннях публічного адміністру-
вання як форми реалізації публічної влади, 
що характеризується зовнішнім виражен-
ням реалізації завдань (функцій) виконавчої 
влади, адміністративною діяльністю публіч-
ної адміністрації, що здійснюється з метою 
задоволення публічного інтересу; негатив-
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Виклад основного матеріалу
На основі проведених досліджень вста-

новлено, що дефініція “публічне адміні-
стрування”, досить часто ототожнюється із 
державним управлінням та не розмежову-
ється його сутність. Оскільки, адміністру-
вання характеризується, як управлінська 
діяльність, з латинське слово “administratio” 
означає “служіння”, “допомога”, “управлін-
ня”. Відзначаємо, що адміністрування – це 
прерогатива виконавчих органів влади або 
чиновника (державний службовець). У вузь-
кому розумінні публічне адміністрування 
розглядається як професійна діяльність дер-
жавних службовців, яка включає всі види ді-
яльності, спрямовані на реалізацію рішень 
уряду, як міждисциплінарна академічна 
сфера, що базується на теорії та концепці-
ях економіки, політичних наук, соціології, 
адміністративного права, менеджменту. У 
широкому сенсі під публічним адміністру-
ванням розуміють всю систему адміністра-
тивних інститутів із ієрархією влади, за до-
помогою якої відповідальність за виконання 
державних рішень спускається зверху до-
низу. Згідно з енциклопедією державного 
управління, публічне адміністрування є різ-
новидом управлінської діяльності інститу-
цій публічної влади, завдяки якій держава 
та громадянське суспільство забезпечують 
самокерованість усієї суспільної системи та її 
розвиток у певному, визначеному напрямку 
[3, с. 489].
Так, професор М. Міненко зазначає, що 

у державному секторі “бюрократична мо-
дель” перетворилася у “ринкову модель” 
– акценти змістилися з виконання роботи 
згідно з інструкціями і чіткими правилами 
на роботу, що спрямована на надання якіс-
них публічних послуг та досягнення ефек-
тивних результатів, що, в свою чергу, спо-
нукало до того, що відбулася трансформація 
“державного управління” в “публічне адмі-
ністрування”, а з часом і у “публічне управ-
ління” [8].
У своїх наукових працях В. Мартинен-

ко відзначає, що публічне адміністрування 
є формою реалізації публічного управління, 
яке здійснюють представницькі органи де-
мократичного врядування через свої вико-
навчі структури [7, c. 20-21].

На думку К. Колесникова публічне адмі-
ністрування необхідно розглядати як скла-
дову публічного управління (врядування), 
метою якого постає розвиток держави на 
засадах демократії з використанням ефек-
тивних новітніх методів і технологій управ-
ління та направлених на забезпечення гро-
мадян на рівні світових стандартів [5]. Отже, 
публічне адміністрування поєднує державне 
та публічне управління, складає сукупність 
інституцій та органів виконавчої влади, які 
реалізують рішення уряду [20].
В результаті проведеного досліджен-

ня виокремлено наступні види публічного 
адміністрування: за змістом – надання пу-
блічною адміністрацією адміністративних 
послуг і здійснення виконавчо-розпорядчої 
(управлінської) діяльності; за спрямуванням 
владного впливу публічної адміністрації 
– зовнішня адміністративна діяльність пу-
блічної адміністрації; внутрішньоорганіза-
ційна діяльність публічної адміністрації; за 
юридичними наслідками для об’єктів адмі-
ністративного впливу – втручальне публіч-
не адміністрування та сприятливе публічне 
адміністрування, що має на меті сприяння 
приватним особам у реалізації наданих їм 
прав, свобод або законних інтересів; забез-
печувальне адміністративне провадження, 
пов’язане із забезпеченням нормального іс-
нування приватних осіб.
Разом із тим слід зазначити, що у публіч-

ному адмініструванні в органах прокурату-
ри України варто ідентифікувати наступні 
концепти щодо адміністративно-правового 
забезпечення діяльності прокуратури Укра-
їни:

1) за своєю сутністю прокурор – це дер-
жавний чиновник, який здійснює обвинува-
чення відповідачів у кримінальних справах 
від імені держави й деякі інші виключно 
публічні функції з метою захисту держави і 
громадян;

2) прокуратура в Україні є конституцій-
ним органом, який належить до судової гіл-
ки влади і здійснює підтримання публічного 
обвинувачення в суді, організацію і проце-
суальне керівництво досудовим розсліду-
ванням і вирішення відповідно до закону 
деяких інших питань під час кримінального 
провадження, нагляд за негласними й інши-
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ми слідчими та розшуковими діями органів 
правопорядку з метою захисту прав і свобод 
людини, загальних інтересів суспільства й 
держави;

3) норми адміністративного права, які 
зосереджені в органічних законах про про-
куратуру, судоустрій, кодексах та інших 
нормативно-правових актах, забезпечують 
діяльність прокуратури заради якісного і 
своєчасного підтримання прокурорами пу-
блічного обвинувачення в суді, організацію 
і процесуальне керівництво досудовим роз-
слідуванням, представництво інтересів гро-
мадянина або держави в суді, нагляд за до-
держанням законів органами, що здійсню-
ють оперативно-розшукову діяльність, ді-
знання, досудове слідство; нагляд за додер-
жанням законів під час виконання судових 
рішень у кримінальних справах, а також під 
час застосування інших заходів примусово-
го характеру, пов’язаних з обмеженням осо-
бистої свободи громадян, іншими словами, 
норми адміністративного права є вторин-
ними забезпечувальними в діяльності про-
куратури порівняно з кримінально-проце-
суальними нормами та нормами криміналь-
ного права, які є первинними (основними);

4) основою адміністративно-правового 
забезпечення діяльності прокуратури Укра-
їні є адміністративно-правовий статус про-
курорів та органів прокуратури;

5) невід’ємним складником в аналізова-
ній сфері є адміністративно-правові відноси-
ни в діяльності органів прокуратури; питан-
ня забезпечення незалежності й деполітиза-
ції прокуратури; надання прокурорами сво-
єрідних адміністративних послуг шляхом 
участі органів прокуратури у провадженні 
зі звернень громадян і представництво ор-
ганами прокуратури інтересів держави 
та громадянина в адміністративному суді; 
здійснення розпорядчої діяльності шляхом 
видання Генеральним прокурором, про-
курорами регіональних прокуратур норма-
тивних актів; здійснення виконавчої діяль-
ності шляхом участі органів прокуратури у 
провадженні у справах про адміністративні 
правопорушення, прокурорський нагляд 
у сфері дисциплінарної відповідальності, 
управління взаємодією органів прокурату-
ри з громадськістю; реалізація контрольних 

і наглядових повноважень; засади юридич-
ної відповідальності працівників прокура-
тури; внутрішньоорганізаційна діяльність 
органів прокуратури, а саме робота з кадра-
ми в органах прокуратури, засади та мето-
дологія оцінювання професійної діяльності 
прокурорів;

6) змістом адміністративно-правового 
забезпечення діяльності прокуратури є сис-
тема норм адміністративного права, осно-
воположні засади (концепції, доктрини і 
принципи правового регулювання), адміні-
стративно-правові відносини й адміністра-
тивний інструментарій (форми та методи 
адміністративної діяльності й адміністра-
тивні процедури), які в сукупності форму-
ють комплексний інститут адміністративно-
го права, що наповнений численними вер-
тикальними й горизонтальними зв’язками, 
поєднує однорідні суспільні відносини [21, 
c. 137-138].
Водночас слід наголосити, що метою 

управління органів прокуратури є задово-
лення суб’єктивного права та законного ін-
тересу особи, яка звернулася із зверненням. 
Управлінські відносини, що виникають за 
ініціативою органу прокуратури зумовлені 
виконанням обов’язків, які на них покла-
дені, або випливають із доручень інших ор-
ганів чи посадових осіб. В даному контексті 
регулювання цих відносин, які виникають 
за ініціативою органу прокуратури має осо-
бливу цінність для захисту прав та законних 
інтересів особи. Адже, коли особа сама звер-
тається до органів прокуратури, то вона, 
звичайно, очікує на прийняття певного рі-
шення. Проте якщо, управлінські відноси-
ни починаються з ініціативи органу проку-
ратури, то прийняте рішення базується на 
фактах, здобутих саме органом прокурату-
ри, вплив на прийняття рішення іншої осо-
би (заявника) в цьому випадку є обмеженим 
[16].
Дотримуючись логіки нашого дослі-

дження варто зазначити, що основними 
принципами адміністративного управління 
в органах прокуратури є закріплені у Кон-
ституції та інших законах основні положен-
ня, керівні, основоположні ідеї, закономір-
ності, на яких ґрунтуються організація та 
діяльність прокуратури, здійснення проку-
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рорами повноважень відповідно до функ-
цій прокуратури. Хотілося б відзначити, що 
система принципів організації та діяльності 
прокуратури містить: 1) загальні принципи, 
що визначають як організацію, так і діяль-
ність прокуратури (принципи верховенства 
права, законності, демократизму та гуманіз-
му); 2) принципи організації прокуратури 
(принцип системності побудови органів про-
куратури, принцип конкурсного заміщення 
посад прокурорів, принцип прокурорського 
самоврядування та принцип прозорості ор-
ганізації прокуратури); 3) принципи діяль-
ності прокуратури.
Звертаємо увагу на те, що публічне ад-

міністрування являє собою підсистему, до 
якої належать загальні принципи діяльності 
прокуратури (принципи здійснення функ-
цій прокуратури виключно прокурором, не-
залежності прокурора при здійсненні функ-
цій прокуратури, політичної нейтральності 
прокурорів при здійсненні ними функцій 
прокуратури, недопустимості незаконного 
втручання прокуратури в діяльність орга-
нів законодавчої, виконавчої і судової вла-
ди, неухильного дотримання прокурором 
вимог професійної етики та поведінки), 
принципи діяльності прокуратури у сфері 
кримінально-процесуальних правовідносин 
(принципи презумпції невинуватості та не-
змінюваності прокурора у сфері криміналь-
ного провадження) та принципи діяльності 
прокуратури у позакримінальному судочин-
стві (принципи обґрунтованості звернення 
прокурора до суду з позовом в інтересах 
держави та процесуальної рівноправності 
прокурора у позакримінальному судочин-
стві з іншими учасниками процесу, їх рівно-
сті перед судом) [2, c. 8-9].
Залежно від того, як будуть сформова-

ні принципи організації та діяльності про-
куратури, роботи її органів та працівників 
залежить ефективність здійснення функцій, 
покладених на єдину систему прокуратури. 
Неможливо залишити поза увагою те, що 
організація роботи в органах прокуратури 
не визначена законом, адже нормативно це 
визначити практично неможливо, оскільки 
організація роботи відрізняється в залеж-
ності від регіонів прокуратур, їх кадрового 
забезпечення та конкретних завдань, що 

ними виконуються. Так, дуже різняться в 
плані організації роботи прокуратури вели-
ких міст із прокуратурами сільської місце-
вості, курортних зон тощо.
Детальне вивчення даної наукової про-

блематики дозволяє сформувати основні 
завдання публічного адміністрування в ор-
ганах прокуратури, що базується на акту-
альності ситуації взаємовідносин між про-
куратурою та іншими суб’єктами соціально-
політичної дійсності і полягають сьогодні у 
зміцненні авторитету органів прокуратури. 
До завдань управління органами прокура-
тури необхідно віднести:

– підвищення прозорості у діяльності 
прокуратури, доведення до широких верств 
населення інформації про соціальне призна-
чення, правовий статус та особливості діяль-
ності прокуратури в Україні;

– залучення представників громадськос-
ті до обговорення напрямків реформуван-
ня органів прокуратури, шляхів вирішення 
актуальних проблем, що постають перед її 
працівниками під час виконання покладе-
них на них повноважень;

– прогнозування можливості виникнен-
ня соціальної напруженості в окремих со-
ціальних групах у сфері інтересів діяльності 
прокуратури та вжиття заходів щодо їх по-
передження;

– підвищення кваліфікації працівників 
органів прокуратури, насамперед оволодін-
ня ними навичками якісного та ефективно-
го спілкування;

– удосконалення відомчої нормативно-
правової бази;

– організації постійних соціологічних до-
сліджень громадської думки щодо діяльнос-
ті органів прокуратури [23, c. 94].
На основі опрацьованих літературних 

джерел встановлено, що публічне адміні-
стрування в органах прокуратури відіграє 
важливу роль у процесі реалізації нею осно-
вної функції. Слід звернути увагу, що зміст 
адміністративно-правового регулювання 
діяльності прокуратури в Україні полягає 
у здійсненні нормативно-організаційного, 
цілеспрямованого та результативного впли-
ву із застосуванням відповідного арсена-
лу адміністративно-правових засобів на ті 
суспільні відносини, що виникають під час 
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виконання прокуратурою покладених на 
неї завдань. Водночас слід відзначити, що 
належне адміністративно-правове забезпе-
чення діяльності прокуратури в Україні як 
складової частини правового регулювання 
її діяльності є необхідною передумовою під-
вищення результативності діяльності вказа-
них органів в Україні. Основні засади орга-
нізації та діяльності прокуратури закріплені 
у ст. 122 Конституції України та ст. 3 Закону 
України “Про прокуратуру”, якими є:

– верховенство права та визнання люди-
ни, її життя і здоров’я, честі і гідності як най-
вищі соціальні цінності;

– законність, справедливість, неуперед-
женість та об’єктивність;

– презумпція невинуватості;
– політична нейтральність прокуратури;
– недопустимість незаконного втручання 

прокуратури в діяльність органів державної 
влади;

– відкритість діяльності прокуратури, 
що забезпечується конкурсним зайняттям 
посади прокурора, повноцінним доступом 
до інформації довідкового характеру, надан-
ням на запити інформації, якщо законом не 
встановлено обмежень щодо її надання;

– неухильне дотримання вимог профе-
сійної етики та поведінки [22, c. 138].
У контексті досліджуваної проблемати-

ки можна ідентифікувати ознаки, що мо-
жуть бути покладені в основу класифікації 
функцій управління прокуратурою України. 
Аналіз запропонованих ознак класифікацій 
функцій управління органами прокуратури 
наводить на думку, що найбільш конструк-
тивним, а тому і перспективним є спосіб 
багатоаспектної класифікації. Найбільш по-
ширена є класифікація функцій управління 
органами прокуратури за змістом виконува-
них робіт. За цією ознакою розрізняються:

1) загальні функції управління, властиві 
всій системі управління в цілому й окремим 
її ланкам;

2) спеціальні функції управління, які за-
безпечують організуючий вплив на окремі 
сфери соціальної діяльності, що сприяє ви-
конанню різних видів робіт у цих сферах;

3) забезпечуючі (допоміжні) функції 
управління, що обслуговують процеси реа-
лізації загальних і спеціальних функцій.

Загальні функції управління – універ-
сальні види (напрями) діяльності суб’єктів 
соціального управління. Це більш-менш 
відокремлені групи певних видів управ-
лінської діяльності, котрі закріплюються 
за суб’єктами управління, напрямів їхньої 
роботи, що характеризуються спільністю 
властивих їм ознак, які здійснюються на 
всіх рівнях системи управління та розрізня-
ються лише за обсягом і межами свого здій-
снення відповідно до управлінської ієрархії. 
Без них не може здійснюватися сам процес 
управління. Вони об’єктивно властиві будь-
якому процесові адміністративного управ-
ління і є такою діяльністю, що визначається 
загальними закономірностями управлін-
ня як соціальної категорії в цілому. У їх-
ніх межах обмірковуються і розв’язуються 
найбільш загальні, що мають відношення 
до всіх суб’єктів і об’єктів, завдання управ-
лінської діяльності. Зважаючи на наведені 
характерні ознаки, вони позначаються як 
функції управління, що мають наскрізний 
характер [6].
Щодо спеціальних функцій управлін-

ня в органах прокуратури, то, як зазначив 
О. Ф. Смирнов, у науковій літературі пи-
тання про спеціальні функції управління 
не розглядається. Цей факт не свідчить, 
однак, що таких у системі управління орга-
нами прокуратури немає. Просто рівень до-
сліджень функцій управління залишається 
дуже низьким. 
Незважаючи на безперечність існування 

і виконання в практичній роботі названих 
функцій управління, проблема полягає в 
тому, що в законодавстві про прокуратуру 
й у теоретичних дослідженнях фактично 
не розкривається зміст названих функцій, а 
також умови їхнього використання для ви-
рішення завдань ефективного функціону-
вання всієї системи органів прокуратури. В 
результаті дані функції здійснюються най-
частіше на розсуд конкретного керівника, 
що нерідко призводить до неузгодженості 
конкретних цілей і завдань організації та 
діяльності централізованої системи органів 
прокуратури.
До забезпечуючих (допоміжних) функ-

цій управління належать: кадрова, матері-
ально-технічна (господарська), фінансово-
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господарська, систематизації законодавства, 
статистики, діловодства і матеріально-тех-
нічного забезпечення.
Як правило, виконання даних функцій 

в органах прокуратури покладено на спеці-
альні підрозділи, зокрема, функція система-
тизації – на відділ систематизації законодав-
ства та зв’язків із засобами масової інфор-
мації Генеральної прокуратури України; 
кадрова – на Управління кадрів Генераль-
ної прокуратури України, відділи кадрів, 
атестаційні комісії прокуратур; фінансово-
господарська функція та функція матеріаль-
но-технічного забезпечення – на Управлін-
ня матеріально-побутового забезпечення та 
соціально-побутових потреб та Бухгалтерію 
Генеральної прокуратури України; функ-
ція статистики – на керівників структурних 
підрозділів щодо її ведення та перших по-
мічників прокурорів з питань статистики та 
контролю за веденням первинного обліку 
і статистики; функція діловодства здійсню-
ються відповідно до інструкції з діловодства 
в органах прокуратури України секретаріа-
том, Відділом прийому громадян, розгляду 
звернень і депутатських запитів. Але контр-
оль організації та виконання даних функцій 
лежить на керівниках прокуратур. 
Загальні, спеціальні та забезпечуючі 

функції існують поряд і у взаємодії одна з 
одною. Зважаючи на це, недооцінка тієї чи 
іншої функції, несумлінне її виконання не-
минуче негативно відображаються на всій 
системі функцій і результатах управління. 
Розвиток і вдосконалювання всіх функцій 
управління сприяють поліпшенню роботи 
людей, пов’язаних з управлінням.
У зв’язку з викладеним, функції управ-

ління як елемент процесу публічного адміні-
стрування органами прокуратури необхідно 
розглядати не лише як допоміжні щодо кон-
ституційних функцій прокуратури, а й як 
структуроутворюючий елемент системи, що 
потребує належного правового закріплен-
ня в Законі України “Про прокуратуру” та 
у відомчих нормативно-правових актах ста-
тусу органів прокуратури різних рівнів та 
управлінських повноважень їх керівників. 
Це сприятиме запобіганню перевищенню 
ними і вищестоящим керівництвом повно-
важень, а також гарантуватиме додержання 

принципу законності в організації та діяль-
ності прокуратури [15, c. 212].
Потрібно зазначити, що в сучасних по-

стконфліктних умовах в органах прокурату-
ри поєднують ознаки державного органу ви-
конавчої влади як правоохоронного органу 
з характеристиками і спрямованістю діяль-
ності щодо забезпечення правосуддя. Таке 
поєднання є закономірним, когерентність 
повноважень прокуратури, їх змістовна сут-
ність дозволяють виокремити прокуратуру 
в самостійний, незалежний від гілок влади 
державний орган, який рівновіддалений від 
виконавчої та судової гілок влади та, водно-
час, наближений до них у своєму функціо-
нальному призначенні [18, c. 66].
Звертаємо увагу також на те, що методо-

логія стосується як управлінської діяльності 
прокуратури, так і здійснення нею консти-
туційних функцій. При цьому зазначаєть-
ся, що всередині прокурорської системи та 
її органів у процесі управління поступово 
змінюється співвідношення між примусом і 
переконанням на користь останнього, хоча 
і спостерігаються залишки авторитарного 
впливу. Переконання включає в себе різні 
форми виховної роботи: надання праців-
никам практичної допомоги, захист від по-
сягань на їх незалежність, комплекс засобів 
заохочення. Заходи примусу спрямовані 
на те, щоб спонукати недосить сумлінних 
працівників до належного виконання ними 
службових обов’язків або усунути допущені 
ними порушення закону. Частково засобами 
примусу можна вважати накладення дисци-
плінарних стягнень, за винятком звільнен-
ня і звільнення з позбавленням класного 
чину. 
Так, методи впливу прокурорів на інші 

органи та посадових осіб залежать від ха-
рактеру прокурорських повноважень. Ме-
тод переконання найповніше застосовуєть-
ся при здійсненні нагляду за додержанням і 
застосування законів. При здійсненні нагля-
ду у сферах розслідування і виконання по-
карань значно відчутнішим є застосування 
примусу, хоча не виключено використання 
методу переконання і пов’язаного з ним зао-
хочення підозрюваних та обвинувачених до 
співробітництва зі слідством [19, c. 19]. Не-
можна залишити поза увагою те, що функції 
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управління органами прокуратури на різ-
них етапах розвитку державності не зали-
шаються незмінними. Їхній зміст і обсяг за-
лежать від багатьох соціально-економічних, 
політичних, історичних факторів.
Отже, нами встановлено, що органи про-

куратури становлять складну соціальну сис-
тему, виконують покладені на них функції, 
мають відповідну компетенцію і являють 
собою поєднання людських, фінансових, 
технічно-матеріальних та інформаційних 
ресурсів, що створюють своєрідні елементи 
цієї системи. Результативність публічного 
адміністрування органів прокуратури зале-
жить від злагодженості дій служб і підроз-
ділів, дотримання ними загальних принци-
пів і вимог. Отже, на нашу думку, функції 
публічного адміністрування в органах про-
куратури – це основні напрями цілеспрямо-
ваної діяльності, що здійснюється в органах 
прокуратури посадовими особами реалізу-
ються в управлінському процесі через ви-
значені законом процедури [16]. 
Щодо організаційно-управлінських 

форм діяльності прокуратури то слід від-
значити, що основними формами діяльності 
прокуратури є її зовнішні прояви, пов’язані 
з реалізацією організаційно-управлінських і 
конституційних функцій та відповідних по-
вноважень. На форми і методи її здійснення 
впливає дія принципу єдності і централі-
зації прокуратури і пов’язана з цим єдино-
начальність у процесі прийняття управлін-
ських рішень. Контроль в органах проку-
ратури, з одного боку, посідає самостійне 
місце, а з другого – є складовою частиною 
управління. 
Управлінські правовідносини тісно 

пов’язані з конституційними функціями 
прокуратури, а управлінські рішення часто 
виступають підставою для реалізації нагля-
дових та інших конституційних функцій. 
Формами управлінської діяльності слід вва-
жати способи реалізації функції управління 
і управлінських повноважень органів і по-
садових осіб всередині прокурорської сис-
теми, передбачені законодавством і норма-
тивними актами Генерального прокурора 
України.
На думку, М. Якимчука щодо розподі-

лу форм управлінської діяльності на пра-

вові і організаційні (неправові). Правові 
форми управління випливають з офіційних 
управлінських актів і оформляються до-
кументально. До правових форм управлін-
ня слід віднести діяльність колегіальних 
структур: Всеукраїнської конференції пра-
цівників прокуратури, колегій прокуратур, 
оперативних нарад. Організаційні форми 
пов’язані з вільним пошуком оптимальних 
варіантів визначення організаційно-управ-
лінських проблем. 
Нормативно-правові управлінські акти 

Генерального прокурора України є багато-
плановими документами, які, з одного боку, 
регламентують певні аспекти управлінської 
діяльності, а з другого конкретизують окре-
мі норми законодавства про прокуратуру. 
Нормативний характер мають вказівки Ге-
нерального прокурора про застосування 
норм кримінально-процесуального закону 
при розслідуванні злочинів. Юридичну силу 
положенням та інструкціям, розробленим 
в апараті Генеральної прокуратури Украї-
ни, надають юридичні акти затвердження 
(накази), видані Генеральним прокурором 
України. У підпорядкованих прокуратурах 
також видаються організаційно-управлін-
ські акти у межах їх компетенції: накази, 
розпорядження, вказівки, інформаційні 
листи, листи зауваження тощо [19, c. 17].
Варто вказати, що за допомогою функцій 

досягається поєднання всіх компонент, за-
безпечується цілісність організаційної сис-
теми органів прокуратури. Так, М. І. Інши-
на вважає, що організацію будь-якої діяль-
ності насамперед необхідно розглядати як її 
забезпечення. Так, з практичної точки зору, 
до організаційних форм публічного адміні-
стрування в органах прокуратури доцільно 
віднести:

1) роботу аналітичного спрямування;
2) планування робочого процесу;
3) проведення нарад, зборів трудового 

колективу, інших заходів внутрішньо-орга-
нізаційного спрямування;

4) діловодство;
5) забезпечення управління, у тому числі 

інформаційне, кадрове, матеріально-техніч-
не;

6) надання допомоги методичної харак-
теру підпорядкованим підрозділам.
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Публічне адміністрування має різно-
плановий характер: внутрішньо-управлін-
ське, внутрішньо-апаратне значення, і, крім 
організаційної роботи, що спрямована на 
виконання визначених завдань і може вва-
жатися адміністративною, діяльність проку-
ратури покликана здійснювати управлінські 
функції. Однак слід відзначити, що органи 
прокуратури здійснюють адміністративну 
діяльність у межах своєї компетенції щодо 
різних суб’єктів правовідносин.
В таких умовах функціонування суб’єкти 

адміністративно-правових відносин за учас-
тю органів прокуратури можна поділити 
на чотири групи за особливостями адміні-
стративно-правового статусу: органи про-
куратури всіх рівнів, прокурори всіх рівнів 
та органи прокурорського самоврядування 
разом із Кваліфікаційно-дисциплінарною 
комісією прокурорів, а також суб’єкти дер-
жавно-владних повноважень і громадяни, 
фізичні та юридичні особи [4, c. 10]. Слід 
акцентувати увагу на тому, що в адміні-
стративних правовідносинах із суб’єктами 
владних повноважень представники орга-
нів прокуратури, як правило, займають по-
двійне становище, будучи підпорядкованим 
суб’єктом у відносинах зовнішнього харак-
теру. Адміністративно-правове регулюван-
ня забезпечення діяльності прокуратури 
здійснюється за двома напрямами, а саме 
щодо суспільних відносин, які складаються 
в системі органів прокуратури, а також від-
носин, які формуються у зовнішній сфері. 
У свою чергу, внутрішньо-організаційна ді-
яльність забезпечує функціонування орга-
нів прокуратури, включаючи визначення їх 
організаційної структури, підбір, навчання 
кадрів, матеріально-технічне забезпечення, 
постановку поточних завдань і здійснення 
нагляду за їх виконанням. Якщо говорити 
про здійснення зовнішнього забезпечення, 
то органи прокуратури створюють умови 
для виконання своїх основних завдань. Та-
ким чином, до особливостей правового за-
безпечення публічного адміністрування в 
органах прокуратури слід віднести норми, у 
яких закріплюються як зовнішні, так і вну-
трішньо-організаційні відносини з управ-
ління та контролю у сфері прокуратури. 
Адміністративно-правове регулювання ви-

значає повноваження прокурорів, форми 
та гарантії їх реалізації, а також норми, що 
містяться в нормативних актах. Діяльність 
прокуратури полягає у створенні сприят-
ливих умов для виконання цієї діяльності, 
тобто під забезпечення підпадають охорона, 
захист і реалізація, що робить забезпечен-
ня певним об’єднувальним фактором [22, 
c. 138].
Слід зазначити, що свою діяльність ор-

гани прокуратури мають здійснювати глас-
но, систематично інформуючи органи дер-
жавної влади та громадськість про стан 
законності та правопорядку в державі та її 
окремих регіонах, заходи, що вживаються 
з метою його зміцнення. Гласність у діяль-
ності прокуратур усіх рівнів розглядається 
як важливий засіб запобігання злочинності, 
зміцнення законності та формування в сус-
пільстві об’єктивної думки щодо виконання 
органами прокуратури покладених на них 
завдань і функцій, особисто організовувати 
роботу на зазначеному напрямі. Особли-
ва увага в контексті дотримання принципу 
гласності під час реалізації органами про-
куратури правоохоронної функції держави 
має приділятися подіям, які набули велико-
го суспільного резонансу або широкого роз-
голосу. У такому випадку на запити засобів 
масової інформації або з власної ініціативи 
органи прокуратури уповноважені надава-
ти у межах компетенції офіційні коментарі, 
в яких мають бути доведені до населення 
встановлені обставини з конкретної справи, 
основні вимоги національного законодав-
ства та вжиті органами прокуратури заходи 
[1].
Наявність принципів організації і ді-

яльності прокуратури, а також принципів 
організації роботи її органів зумовлюють 
сутність, зміст, структуру організації діяль-
ності тих чи інших органів прокуратури. 
Від того, як буде організована робота, зале-
жить ефективність здійснення функцій, по-
кладених на єдину систему прокуратури, а 
також виконання завдань прокурорського 
нагляду за додержанням законів. Конкрет-
на організація роботи в органах прокура-
тури, її структура законом не визначається. 
Слід відзначити, що у Законі України “Про 
прокуратуру”, у ст. 3, визначаються засади 
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діяльності прокуратури, тому що організа-
ційні заходи, управління всією системою 
органів прокуратури України – це зага-
лом діяльність, спрямована на оптиміза-
цію роботи з виконання завдань і функцій 
прокурорської системи, покладених на неї 
Конституцією України і Законом України 
“Про прокуратуру” [12]. Неможливо за-
лишити поза увагою те, що особливу роль 
в організації роботи органів прокуратури 
відіграють нормативні акти Генерального 
прокурора України, що видаються на під-
ставі статті 15 Закону України “Про проку-
ратуру”.
В умовах сьогодення повноваження Ге-

нерального прокурора України закріплені в 
Законі України “Про прокуратуру”, в статті 
9, де визначається, що він організовує ді-
яльність органів прокуратури України..., 
затверджує акти з питань щодо організації 
діяльності органів прокуратури..., видає на-
кази з питань, що належать до його адмі-
ністративних повноважень, на основі та на 
виконання Конституції і законів України. 
Галузеві накази Генерального прокурора, 
Регламент Генеральної прокуратури Украї-
ни, положення, інструкції, вказівки та інші 
нормативні документи Генерального проку-
рора України охоплюють усю багатогранну 
практичну діяльність органів прокуратури і 
конкретизують порядок її здійснення на різ-
них напрямах.
Також, у Законі України “Про прокура-

туру”, у статті 17 про підпорядкування про-
курорів та виконання наказів і вказівок, за-
значається: “Прокурори здійснюють свої по-
вноваження у межах, визначених законом, і 
підпорядковуються керівникам виключно в 
частині виконання письмових наказів адмі-
ністративного характеру, пов’язаних з орга-
нізаційними питаннями діяльності проку-
рорів та органів прокуратури. 
Крім внутрішньовідомчих, суто проку-

рорських організаційних питань, законо-
давець окремо визначає, що органи проку-
ратури України “...координують діяльність 
правоохоронних органів відповідного рівня 
у сфері протидії злочинності, координацій-
ні повноваження прокуратури здійснюють 
шляхом проведення спільних нарад, ство-
рення міжвідомчих робочих груп, а також 

проведення узгоджених заходів, здійснення 
аналітичної діяльності”.
Порядок організації роботи з коорди-

нації діяльності правоохоронних органів, 
взаємодії органів прокуратури із суб’єктами 
протидії злочинності визначається поло-
женням, що затверджується спільним на-
казом Генерального прокурора України, 
керівників інших правоохоронних органів 
і підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції 
України (п. 2 ст. 25 Закону України “Про 
прокуратуру”).
Усі ці комплексні заходи вимагають по-

тужної нормативно-правової і практичної 
діяльності від прокуратури, спрямованої на 
реалізацію завдань і функцій, покладених 
на прокуратуру України згідно з новим За-
коном України “Про прокуратуру”. До речі, 
згідно зі структурою Генеральної прокура-
тури та регіональних прокуратур у них ді-
ють відповідні спеціальні підрозділи, які 
призначені безпосередньо займатися орга-
нізацією роботи в прокуратурі та контролем 
виконання (організаційно-контрольні під-
розділи).
Разом із тим аналіз масиву чинних під-

законних нормативно-правових актів, спря-
мованих на організацію роботи в прокура-
турі України, показує, що один із провідних 
наказів Генерального прокурора України 
“Про організацію роботи і управління в 
органах прокуратури України” № 1гн діє з 
26 грудня 2011 року [11] (з деякими зміна-
ми ГПУ від 05.04. 2012, від 12.07.2012, від 
05.07.2013, та від 13.11.2013) й донині. Ін-
шого, сучасного, такого, що відповідає За-
кону України “Про прокуратуру”, так і не 
видано.
Регламент Генеральної прокуратури 

України затверджений Наказом Генераль-
ного прокурора України 12.04.2012 № 35 
[14] (зі змінами ГПУ 22.03.2013, 12.04.2013, 
13.11.2013, 18.11.2014). Наказ Генерального 
прокурора України від 16.01.2013 № 1/1гн 
“Про координацію діяльності правоохорон-
них органів в сфері протидії злочинності та 
корупції” [9] та Положення про координа-
цію діяльності правоохоронних органів у 
сфері протидії злочинності та корупції, за-
тверджений спільним наказом Генераль-
ного прокурора України та керівниками 



Äèñêóñ³¿, îáãîâîðåííÿ, àêòóàëüíî

238Ïðàâî.ua ¹ 3, 2019

правоохоронних органів від 11.02.2013 № 
5/132/21/4/82/ОД-13/10, на сайті Міністер-
ства юстиції України не значиться як заре-
єстрований.
Відсутність таких сучасних нормативно-

правових актів, що регламентують організа-
цію роботи в прокуратурі, зареєстрованих 
на сайті Міністерства юстиції України згідно 
з вимогами Закону України “Про прокура-
туру” викликає запитання щодо реалізації 
належного сучасного рівня організації цієї 
важливої роботи. Аналіз організації діяль-
ності Генеральної прокуратури за період 
2016-2018 років показує, що цей напрям 
роботи значно активізувався. Так, загальна 
кількість наказів Генерального прокурора з 
різних напрямів організаційної діяльності 
збільшилась. Загальна кількість таких актів 
вже більше двох десятків. До того ж, на осо-
бливу увагу заслуговує наказ Генерального 
прокурора № 15 від 19.07.2017 “Про осно-
вні засади організаційної роботи в органах 
прокуратури України”. У цьому наказі від-
значається необхідність забезпечення на-
лежної організації діяльності підпорядко-
ваних органів прокуратури та працівників, 
спрямування її на ефективне виконання 
покладених на прокуратуру функцій. Пер-
шочергова увага надається удосконаленню 
організації роботи, управління та контролю 
виконання, впровадженню новітніх форм і 
методів у тому числі з використанням сучас-
них інформаційних технологій. Звертається 
увага на застосування таких організаційних 
форм, як надання вказівок прокурору ниж-
чого рівня, погодження прийняття ним пев-
них рішень. 
Робота органів прокуратури має орга-

нізовуватися за територіальним та функ-
ціональним (предметним) принципами. 
Розмежування повноважень між органами 
прокуратури щодо виконання покладених 
на них функцій повинно здійснюватися 
відповідно до наказів Генерального проку-
рора, а також наказів керівників регіональ-
них прокуратур, які також забезпечують 
організацію діяльності прокуратур нижчого 
рівня. Розподіл обов’язків між керівниками 
регіональних та місцевих прокуратур визна-
чається наказами генерального прокурора. 
Важливі процедурні питання організації та 

порядку роботи Генеральної прокуратури і 
регіональних прокуратур визначаються ре-
гламентами. 
У регламентах встановлюються основні 

засади, порядок і методи управлінської ді-
яльності, зокрема, з питань розподілу по-
вноважень між керівниками різного рівня, 
роботи структурних підрозділів та їх вза-
ємодії, підготовки і розгляду документів, 
прийняття організаційно-розпорядчих ак-
тів, планування роботи, виїздів до проку-
ратур, виклику керівників та працівників 
прокуратури до прокуратури вищого рівня, 
підготовки та проведення нарад, контролю 
виконання, аналітичної та методичної робо-
ти. 
Доручається керівникам прокуратур у 

межах наданих законом повноважень коор-
динувати діяльність правоохоронних орга-
нів відповідного рівня у сфері протидії зло-
чинності. 
У вказаному наказі Генерального проку-

рора визначається, що “основними критері-
ями оцінки ефективності діяльності органів 
прокуратури вважати: додержання Кон-
ституції та законів України при здійсненні 
прокурорських повноважень відповідно до 
визначених засад діяльності прокуратури. 
забезпечення належної організації роботи і 
управління, повноту та своєчасність вжиття 
заходів до усунення порушень закону, ре-
альний захист та поновлення порушених 
прав і свобод людини, інтересів суспільства 
та держави, відшкодування завданих збит-
ків [13].
Виходячи з цього наказу можна зробити 

висновок, що стосовно організації діяльності 
органів прокуратури зберігається ключовий 
принцип єдності та централізації прокурор-
ської системи України, а також використан-
ня повного переліку складників щодо орга-
нізаційної діяльності. Але, на наш погляд, 
спостерігається відсутність такої важливої 
складової частини організації діяльності ор-
ганів прокуратури, як функціонування ко-
легій Генеральної та регіональних прокура-
тур. Замість цього використовується формат 
оперативної наради [17, c. 158].
На основі проведених наукових дослі-

джень встановлено, що публічне адміністру-
вання органів прокуратури залежить від 
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низки чинників: по-перше від умов в яких 
вона відбувається та принципів на яких ба-
зується; по-друге від змісту та узгодженості 
роботи суб’єктів її організації; по-третє від 
правильної (методологічно) побудови струк-
тури Закону України “Про прокуратуру” та 
дотримання правил законодавчої техніки 
при викладенні норм, їх чіткості і ясності; 
зрозумілості змісту правових понять і кате-
горій; чіткого розмежування компетенції 
прокуратури з компетенцією інших правоо-
хоронних контролюючих органів і правоза-
хисних суб’єктів; по четверте від правильно 
побудованої організаційної структури про-
курорської системи та апаратів прокуратур. 
Наведеними чинниками перелік не обмеж-
ується адже організація прокуратури за-
лежить і від рівня фінансування, крім того, 
враховуючи, що компетенцію органу реалі-
зують конкретні працівники – від їх чисель-
ності та рівня професіоналізму [10, c. 455].

Висновки
Прорезюмувавши вище описане, слід 

відзначити, що особливостями публічно-
го адміністрування в органах прокуратури 
свідчить про важливість та одночасно склад-
ність виконання покладених на цей орган 
державою обов’язків. Публічне адміністру-
вання має проводитися з обґрунтуванням 
вимог до науково-методичного забезпечен-
ня діяльності органів прокуратури Украї-
ни, що сприятиме дотриманню принципу 
законності в роботі самої прокуратури та 
адаптації її діяльності до законодавства за-
рубіжних країн і рахуватиметься із потре-
бами суспільного розвитку. Тож на основі 
проведених досліджень варто зазначити, 
що всі елементи мають бути взаємопов’язані 
для утворення повноцінної системи органі-
заційних заходів, що будуть спрямовані на 
якісне виконання завдань, поставлених пе-
ред прокуратурою, та вдосконалення про-
курорської діяльності в досліджуваній сфері.
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Banakh S.
STUDIES OF THE SPECIFIC 
FEATURES OF PUBLIC 

ADMINISTRATIONIN THE 
PROSECUTION AUTHORITIES

Theoretical and applied aspects of public admin-
istration in prosecution bodies have been studied; the 
main features, functions and principles of admin-
istrative management of these public authorities in 
modern conditions of structural transformations have 
been substantiated; factors of infl uence on public ad-
ministration have been singled out; peculiarities of 
normative and legal support of work organization in 
prosecution bodies of Ukraine have been analyzed.

Keywords: public administration, prosecutor’s 
offi ce, public administration in prosecutor’s offi ces, 
management functions in public prosecutor’s offi ces, 
factors of public administration.

АНОТАЦІЯ 
Досліджено теоретико-прикладні аспек-

ти публічного адміністрування в органах 
прокуратури; обґрунтовано основні ознаки, 
функції та принципи адміністративного 
управління даних органів державної влади в 
сучасних умовах структурних трансформа-
цій; виокремлено чинники впливу на публічне 
адміністрування; проаналізовано особливос-
ті нормативно-правового забезпечення орга-
нізації роботи в прокуратурі України.
Ключові слова: публічне адмініструван-

ня, прокуратура, публічне адміністрування 
в органах прокуратури, функції управління в 
органах прокуратури, чинники публічного ад-
міністрування.
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ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÑÒÀÒÓÑ ÑÓÁ’ªÊÒ²Â 
ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÁÅÇÏÅÊÈ ÂÈÁÎÐ×ÎÃ Î ÏÐÎÖÅÑÓ

У статті, спираючись на аналіз наукових 
поглядів вчених, розкрито зміст та значення 
терміну «статус». Проведено оцінку науко-
вих визначень категорії «адміністративно-
правовий статус». Проаналізовано повно-
важення ключових суб’єктів забезпечення 
безпеки виборчого процесу, а також виділено 
особливості їх адміністративно-правового 
статусу. Здійснено класифікацію суб’єктів за-
безпечення безпеки виборчого процесу за трьо-
ма групами. 
Ключові слова: суб’єкти забезпечення ви-

борчого процесу, виборчий процес, правовий 
статус, адміністративно-правовий статус. 

 ØÅÍÖÅÂ Äìèòðî Îëåêñ³éîâè÷ - çäîáóâà÷ Óí³âåðñèòåòó ñó÷àñíèõ çíàíü
ÓÄÊ: 342.95 (477)

дили комплексний аналіз змісту, структури 
та особливостей категорії адміністратив-
но-правового статусу у різних галузях сус-
пільної діяльності, зокрема, в сфері вибор-
чого процесу. Зокрема, використовуються 
наукові напрацювання О.О. Грицанова, 
М.А. Бояринцева, А.А. Радугіна, Н.В. Гуди-
ми, С.Л. Курили, В.Б. Авер’янова, Н.О. Ар-
маша, С.Г. Стеценка та ін. 

Мета і завдання дослідження
Мета статті полягає у тому, щоб надати 

характеристику адміністративно-правово-
му статусу суб’єктів забезпечення безпеки 
виборчого процесу. Досягнення мети пе-
редбачає реалізацію наступних завдань: по-
перше, розкриття змісту та особливостей 
поняття «адміністративно-правовий статус»; 
по-друге, встановлення суб’єктів, які здій-
снюють реалізацію забезпечення безпеки 
виборчого процесу в своїй діяльності; по-
третє, проведення класифікації суб’єктів за-
безпечення безпеки виборчого процесу. 

Наукова новизна дослідження поля-
гає в тому, що проведений аналіз є першим 
науковим дослідженням присвяченим про-
блематиці змісту та ключових ознак адмі-
ністративно-правового статусу суб’єктів за-
безпечення безпеки виборчого процесу на 
території України.  

Виклад основного матеріалу
Слід зауважити, що поняття та ознаки 

адміністративно-правого статусу суб’єктів 

Постановка проблеми
Рушійним елементом будь-якого меха-

нізму є суб’єкти забезпечення відповідної 
діяльності, які підтримують рівень та якість 
функціонування усіх сфер суспільного жит-
тя. Не є виключенням і діяльність суб’єктів 
у сфері забезпечення безпеки виборчого 
процесу. Враховуючи специфічні ознаки як 
безпеки виборчого процесу в цілому так і 
інституту її забезпечення, логічно припус-
тити, що адміністративно-правовий статус 
суб’єктів забезпечення має багато цікавих 
аспектів, необхідних до розгляду та вио-
кремлення в межах розпочатого досліджен-
ня.

Стан дослідження проблеми
Теоретико-юридичні засади проведено-

го у статті дослідження становлять роботи 
науковців, які в межах своїх праць прово-
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забезпечення безпеки виборчого проце-
су поєднує в собі наукові уявлення щодо 
складної проблеми статусу як в межах пра-
вової, так і управлінської галузей. Так, слово 
«статус» в словниковій літературі тлумачить-
ся як: стан, становище, положення, позиція 
у будь-якій структурі, ієрархії чи системі [1, 
с.547]. 
В юридичному контексті поняття «адмі-

ністративно-правовий статус» характеризує 
місце відповідного суб’єкта у межах адміні-
стративних правовідносинах, однак, йому 
притаманні також деякі інші ознаки. Напри-
клад, як зазначає С.Л. Курило, адміністра-
тивно-правовий статус – одна з централь-
них правових категорій, яка має неабияке 
теоретичне і практичне значення, оскільки 
правовий статус є одним із тих якісних по-
казників, за якими робляться висновки про 
рівень правової зрілості держави та суспіль-
ства [2, с.525]. На думку Н.В. Гудими, адмі-
ністративно-правовий статус – це система 
обов’язків, прав і повноважень як окремих 
органів державного управління, так і відпо-
відних посадових осіб, щодо яких законами 
або нормативними правовими актами такі 
обов’язки, права і повноваження визнача-
ються [3, с.82]. Подібної точки зору дотриму-
ється В.Б. Авер’янов, який вказує, що адмі-
ністративно-правовий статус охоплює комп-
лекс конкретно визначених суб’єктивних 
прав і обов’язків, які закріплені за відповід-
ним суб’єктом нормами адміністративного 
права [4, с.194;5, с.111 – 113]. Як зауважує 
М.Б. Добробаба, адміністративно-правовий 
статус – це нормативне регулювання публіч-
них прав, обов’язків, законних інтересів, га-
рантій та юридичної відповідальності дер-
жавних службовців [6, с.195]. 
Таким чином, адміністративно-право-

вий статус суб’єктів забезпечення безпеки 
виборчого процесу – це визначене нормами 
адміністративного права юридичне стано-
вище спеціально уповноважених суб’єктів 
у відносинах, що виникають за фактом ре-
алізації особливих юридичних методів, спо-
собів та заходів впливу на суспільство та 
суспільні відносини, метою яких є забезпе-
чення законності, публічності, відкритості 
виборчого процесу; недопущення проти-
правного втручання у виборчий процес, а 

також реалізацію в ньому всіх принципів 
виборчого права передбачених законодав-
ством.
Враховуючи положення законодавства, 

а також відсутність належного наукового 
підходу до переліку та змісту адміністратив-
но-правового статусу суб’єктів забезпечення 
безпеки виборчого процесу, ми визначили, 
що до складу останніх входять наступні ор-
гани державної влади та їх посадові особи, 
а саме: 

1) центральні суб’єкти забезпечення 
безпеки виборчого процесу – Президент 
України, Рада національної безпеки і оборо-
ни України, Центральна виборча комісія;

2) територіальні суб’єкти забезпечення 
безпеки виборчого процесу – місцеві дер-
жавні адміністрації, органи місцевого само-
врядування; 

3) правоохоронні органи – Служба без-
пеки України, Національна поліція України 
та прокуратура. 
Адміністративно-правовий статус кож-

ного вказаного органу, має власну специфі-
ку, яка виражена у наборі виключних прав, 
обов’язків та повноважень. Наприклад, 
Президент України, відповідно до Консти-
туції України від 28.06.196 №254к/96-ВР є 
главою держави і виступає від її імені. Крім 
того, Президент є гарантом державного су-
веренітету, територіальної цілісності Украї-
ни, додержання Конституції України, прав 
і свобод людини і громадянина. На Прези-
дента України покладається великий спектр 
повноважень до яких відноситься можли-
вість видавати укази и розпорядження, які 
є обов’язковими до виконання на території 
України [7]. Зокрема, окремі укази голови 
держави прямо стосуються питань забезпе-
чення безпеки під час проведення виборів. 
В положеннях цих документів встановлю-
ються завдання до органів державної влади 
з питань протидії негативним явищам, які 
можуть порушити належний процес про-
ведення виборів. Крім зазначеного, Прези-
дент України очолює Раду національної без-
пеки та оборони України. 
Відповідно до Закону України «Про Раду 

національної безпеки і оборони України» 
від 05.03.1998 №183/96-ВР (далі – РНБО) 
вона є координаційним органом з питань 
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національної безпеки і оборони при Прези-
дентові України. Відповідно до визначених 
законодавством функцій РНБО в межах свої 
діяльності координує і контролює діяль-
ність органів виконавчої влади з протидії 
корупції, забезпечення громадської безпеки 
та боротьби із злочинністю з питань націо-
нальної безпеки і оборони, у тому числі під 
час проведення виборчого процесу. Офі-
ційні рішення РНБО із визначених питань 
вводяться в дію відповідними указами Пре-
зидента України [8]. 
Третім вищим суб’єктом забезпечення 

безпеки виборчого процесу є Центральна 
виборча комісія (далі – ЦВК) – постійно ді-
ючий колегіальний державний орган, який 
діє на підставі Конституції України, інших 
законів України і наділений повноваження-
ми щодо організації підготовки і проведен-
ня виборів Президента України, народних 
депутатів України, депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, депутатів міс-
цевих рад та сільських, селищних, міських 
голів, всеукраїнського і місцевих референ-
думів в порядку та в межах, встановлених 
законодавством України. В своїй роботі ко-
місія очолює систему виборчих комісій та 
комісій з референдуму, які утворюються для 
організації підготовки та проведення вибо-
рів Президента України, народних депута-
тів України, всеукраїнського референдуму. 
Комісія здійснює контроль за діяльністю та 
консультативно-методичне забезпечення 
виборчих комісій, які утворюються для ор-
ганізації підготовки та проведення виборів 
депутатів Верховної Ради Автономної Респу-
бліки Крим, місцевих рад та сільських, се-
лищних, міських голів, та комісій з місцевих 
референдумів [9].
Наступну групу суб’єктів забезпечення 

безпеки виборчого процесу складають ор-
гани місцевого рівня, діяльність яких по-
ширюється на території областей та інших 
адміністративно-територіальних одиниць, 
а не всієї України (місцеві державні адміні-
страції та органи місцевого самоврядуван-
ня). Обидві групи органів відповідно до 
законодавства України приймають участь 
в організації та забезпеченні проведенні ви-
борів, при цьому окремі повноваження міс-
цевого самоврядування та місцевих держав-

них адміністрацій стосуються питань забез-
печення безпеки виборчого процесу.
Останню групу в системі суб’єктів забез-

печення безпеки виборчого процесу склада-
ють правоохоронні органи, першим з яких 
є Служба безпеки України (далі – СБУ). 
Відповідно до положень відомчої норматив-
ної бази СБУ – це державний орган спеці-
ального призначення з правоохоронними 
функціями, який забезпечує державну без-
пеку України та прямо підпорядковується 
Президенту України. В межах своїх повно-
важень СБУ реалізує заходи, направлені 
на недопущення виникнення загроз націо-
нальної безпеки під час проведення вибор-
чого процесу, а також виконує ряд інших 
повноважень. Так, до прикладу, Проектом 
виборчого кодексу України передбачаєть-
ся, що СБУ в контексті представленої про-
блематики повинен: протидіє поширенню 
у будь-якій формі матеріалів, що містять за-
клики до ліквідації незалежності України, 
зміни конституційного ладу насильницьким 
шляхом, порушення суверенітету і терито-
ріальної цілісності держави, підриву її без-
пеки, незаконного захоплення державної 
влади, пропаганду війни, насильства та роз-
палювання міжетнічної, расової, релігійної 
ворожнечі, посягання на права і свободи 
людини, здоров’я населення, забороняєть-
ся; здійснює охорону або транспортування 
бюлетенів та інших документів між вибор-
чими комісіями у разі необхідності за звер-
ненням уповноважених законодавством 
суб’єктів і таке інше [10].
Одразу декілька функцій із забезпечен-

ня безпеки виборчого процесу покладаєть-
ся на Національну поліцію України (далі – 
НПУ). Відповідно до Закону України «Про 
Національну поліцію» від 02.07.2015 №580-
VIII НПУ є центральним органом виконав-
чої влади, який служить суспільству шляхом 
забезпечення охорони прав і свобод люди-
ни, протидії злочинності, підтримання пу-
блічної безпеки і порядку. На НПУ покла-
даються завдання із забезпечення публічної 
безпеки і порядку, охорони прав і свобод 
людини, а також державних та суспільних 
інтересів; протидія злочинності; надання 
послуг з допомоги особам, які з особистих, 
економічних, соціальних причин або вна-
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слідок надзвичайних ситуацій потребують 
такої допомоги [11].
Першою та однією з головних функцій 

НПУ є забезпечення публічної безпеки та 
громадського порядку під час виборчого 
процесу, з метою чого поліція залучає свій 
особовий склад для несення служби, зокре-
ма, у день проведення голосувань [12]. 
Окрім забезпечення публічної безпеки 

та порядку під час виборчого процесу, НПУ 
здійснює заходи щодо попередження та 
припинення правопорушень в даній сфері. 
Зокрема, відповідно до положень Кодексу 
України про адміністративні правопору-
шення від 07.12.1984 №8073-Х поліція упо-
вноважена складати протоколи у разі вчи-
нення адміністративних правопорушень, 
що посягають на здійснення народного во-
левиявлення та встановлений порядок його 
забезпечення [13]. Крім того, НПУ мають 
право здійснювати досудове розслідування 
кримінальних правопорушень проти ви-
борчих прав, передбачених Кримінальним 
кодексом України [14;15].
Останнім суб’єктом забезпечення безпе-

ки виборчого процесу є прокуратура Укра-
їни. Відповідно до чинного законодавства 
прокуратура становить єдину систему, яка 
в порядку, передбаченому законодавством, 
здійснює встановлені Конституцією Укра-
їни функції з метою захисту прав і свобод 
людини, загальних інтересів суспільства та 
держави. Варто зауважити, що на прокурор-
ські органи не покладаються безпосередні 
повноваження, прямо пов’язані із вжиттям 
заходів, направлених на забезпечення без-
пеки виборчого процесу. Проте, прокура-
тура є важливим суб’єктом кримінального 
процесу. Так, під час досудового розсліду-
вання кримінальних правопорушень проти 
виборчих прав громадян саме органи про-
куратури здійснюють процесуальне керів-
ництво та забезпечують законність та ре-
зультативність кримінального провадження 
і відновлення порушеного легального стану 
виборчого процесу [16]. 

Висновки
Таким чином, проведене дослідження 

дало можливість визначити три основні гру-
пи суб’єктів забезпечення безпеки виборчо-

го процесу, кожен з яких має особливі повно-
важення та володіють правом застосовувати 
спеціальний інструментарій впливу на сус-
пільні відносини. Так, центральні суб’єкти, 
Президент України, Рада національної без-
пеки і оборони України, Центральна вибор-
ча комісія здійснюють формування органі-
заційно-управлінських та юридичних засад 
забезпечення безпеки виборчого процесу 
іншими суб’єктами шляхом видання норма-
тивно-правових актів, в яких визначаються 
конкретні заходи, а також провадження ви-
значених законодавством координаційних 
та контрольних заходів. На територіальні 
суб’єкти забезпечення безпеки виборчого 
процесу покладаються обов’язки пов’язані 
із матеріальним забезпеченням роботи ви-
б орчих комісій, а також захистом належ-
ної їм документацій та інших цінностей, 
пов’язаних із законним та правильним про-
веденням виборчого процесу. Третю групу 
суб’єктів складають правоохоронні органи, 
а саме Служба безпеки України, Національ-
на поліція та прокуратура, які забезпечують 
протидію та попередження порушень наці-
ональної, публічної безпеки та порядку під 
час виборчого процесу; припинення та при-
тягнення до відповідальності осіб які вчи-
няють адміністративні правопорушення, 
що посягають на здійснення народного во-
левиявлення та встановлений порядок його 
забезпечення; припинення та здійснення 
кримінального провадження щодо злочинів 
проти виборчих прав. 
Необхідно констатувати, що на сьогод-

нішній день в положеннях законодавчих 
актів, які регламентують порядок та особли-
вості виборчого процесу не закріплено жод-
них норм, присвячених статусу та визначен-
ню суб’єктів забезпечення безпеки вибор-
чого процесу. Цей момент, на наш погляд 
є серйозною прогалиною в законодавстві, 
яка вимагає вдосконалення чинної системи 
нормативно-правового регулювання в галу-
зі виборів. 
З огляду на зазначене вище, ми пропо-

нуємо в Розділі ІІІ Проекту Виборчого ко-
дексу України додати статтю, в тексті якої 
варто визначити зміст суб’єктів забезпечен-
ня безпеки виборчого процесу, навести їх 
перелік, а також закріпити права, обов’язки 
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та повноваження, що покладаються на них 
у сфері забезпечення законності, публічнос-
ті, відкритості виборчого процесу; недопу-
щення протиправного втручання у вибор-
чий процес, а також реалізацію в ньому всіх 
принципів виборчого права передбачених 
законодавством. 
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SUMMARY 
The article, based on the analysis of scientifi c 

views of scientists, reveals the meaning and 
signifi cance of the term “status”. An assessment 
of the scientifi c defi nitions of the category 
“administrative and legal status”. The powers of 
key actors in ensuring the security of the election 
p rocess are analyzed, as well as the features of 
their administrative and legal status. The subjects 
of ensuring the security of the election process are 
classifi ed into three groups.

Keywords: subjects of ensuring the election 
process, the election process, legal status, 
administrative and legal status.
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