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Котуха О. С. Історичні аспекти становлення та розвитку правових презумпцій

Шановні колеги!

Наукова діяльність дедалі більшою мі-
рою впливає на розвиток інтелектуального 
і продуктивного потенціалу суспільства і 
набуває статусу основного гаранта ста-
більного поступу держави і покращення до-
бробуту людей. 

Євроінтеграція України відкриває прин-
ципово нові перспективи не лише в політиці 
й економіці, але й у розвитку наукової діяль-
ності. 

Вісник Львівської комерційної академії 
(серія юридична) містить понад 30 наукових 
праць, присвячених актуальним проблемам 
сучасної юридичної науки. В умовах сьогоден-

ня молода Українська держава перебуває на складному шляху формування 
правового суспільства. Особлива роль у побудові демократичної соціальної 
правової держави відводиться юридичній науці. Євроінтеграційні процеси 
в Україні є неможливими без належного правового забезпечення. Юридичний 
факультет Львівської комерційної академії готує всебічно підготовлених 
фахівців-юристів, спроможних виконувати завдання, поставлені керів-
ництвом держави. 

Глибоко переконаний, що опубліковані у віснику наукові праці професор-
сько-викладацького складу сприятимуть досягненню головної мети – під-
вищенню рівня юридичної науки. 

З повагою
Куцик П. О. 

ректор академії, 
професор
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Розділ 1.  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ Й ПРАВА

Шановні колеги!

Повноцінне входження української вищої 
освіти в європейський освітній простір та 
ще в період національного піднесення, без-
компромісної боротьби за свободу і гідність, 
вимагає і водночас зумовлює розбудову міц-
них підвалин громадянського суспільства, за-
снованого на праві, порядку, законі, що сфор-
мульовані з урахуванням світової практики  
і найгуманніших традицій. Виконання таких 
завдань під силу фахівцям нового покоління, 
високі професійні компетенції яких стали  
б результатом запровадження новітніх тех-
нологій навчання, поєднання в навчальному 
процесі теоретичних знань і практичних 
навичок, активізування наукової діяльності 

професорсько-викладацького складу і студентства. 
Приємно, що поява цього наукового видання відбувається на юридич-

ному факультеті, де нещодавно опубліковано неординарну наукову працю 
“Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближ-
нього зарубіжжя (в контексті співпраці з Європейських союзом)”, в якій 
представлені автори-науковці і студенти авторитетних університетів 
України і зарубіжжя. Враховуючи презентоване видання на факультеті, 
утворюється система, яка впевнено стимулюватиме нові ідеї, реалізовані 
в практичні справи. Можна стверджувати, що такими і наступними кро-
ками факультет і надалі заявлятиме про себе як про потужний навчаль-
но-науковий правовий заклад у регіоні і в Україні. 

Відзначимо, що інтенсивна навчально-методична робота на факуль-
теті та вихід у світ для студентів кількох десятків сучасних навчальних 
підручників, посібників, на кшталт презентованого, відбулися завдяки вли-
ванню у колектив професорів, які поєднували наукові знання з практичною 
діяльністю, здатних разом із омолодженим керівництвом на нові звершен-
ня, початок яким, поза дискусією, вже покладено останніми виданнями. 

Успіхів, плідної творчої праці колективу факультету, ініціаторам цьо-
го надкорисного видання. 

З повагою
Станіслав Скибінський,

проректор з науково-педагогічної роботи
Львівської комерційної академії,

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 р.,
к. е. н., професор
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Котуха О. С. Історичні аспекти становлення та розвитку правових презумпцій

Шановні колеги!

Важливим компонентом професійної ді-
яльності викладачів є наукова робота, яка 
спрямовує їх творчий пошук на розробку 
нових теоретичних концепцій, ефективних 
методик і освітніх технологій. Впроваджен-
ня результатів наукової роботи у практику 
вищого навчального закладу суттєво підви-
щує рівень професійної підготовки майбут-
ніх правників. 

Юридичний факультет Львівської ко-
мерційної академії заснований у 1996 році. 
За час свого існування він перетворився в по-
тужний правовий навчальний структурний 
підрозділ академії. На даний час на факуль-

теті повноцінно працюють шість кафедр, на яких здійснюють навчаль-
но-педагогічну діяльність вісім докторів наук та професорів, 35 кандида-
тів наук та доцентів. Професорсько-викладацьким складом факультету 
здійснюється навчально-методичне забезпечення викладання 98 дисциплін 
професійного спрямування. За цей час підготовлено та випущено понад  
1500 бакалаврів та спеціалістів, більше 300 магістрів. Випускники юри-
дичного факультету працюють у різних галузях та сферах суспільного 
життя, здійснюючи правове забезпечення діяльності правоохоронних ор-
ганів, судів, господарюючих суб’єктів. 

Переконаний, що саме від Вас, дорогі науковці, від Ваших нових ідей та 
активної участі у суспільних перетвореннях великою мірою залежить пра-
вове майбутнє України та подальший розвиток юридичної науки. 

Щиро бажаю Вам отримувати задоволення від роботи, творчого на-
тхнення до наукових звершень та відкриттів, нових конструктивних 
рішень. Гордо несіть звання науковця та втілюйте у реальність свої ідеї. 

З повагою
Олександр Котуха,

декан юридичного факультету
Львівської комерційної академії

к. ю. н., доцент
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Розділ 1.  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ Й ПРАВА

Котуха О. С. 
к. ю. н., доцент, Львівська комерційна академія, 
доцент кафедри цивільного права та процесу. 

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ  
ТА РОЗВИТКУ ПРАВОВИХ ПРЕЗУМПЦІЙ

Ключові слова: доказ, доказовість, ймовірність, припущення,  
судження, презумпція. 

Keywords: evidence, evidence, probability, assumptions, opinions, pre-
sumption. 

Постановка проблеми. Серед правових явищ та категорій ме-
ханізму правового регулювання окреме важливе місце посідають 
правові презумпції, а їх використання розглядається як один із спо-
собів пізнання об’єктивної дійсності. 

Необхідність застосування презумпцій у праві пояснюється на-
явністю у них праворегулюючих властивостей, оскільки їх застосу-
вання сприяє стабільності, пришвидшенню та спрощенню процесу 
правового регулювання, дозволяє застосовувати готові, типові ви-
сновки до певних ситуацій, що повторюються. 

Разом з тим в теорії та практиці правового регулювання пре-
зумпції ще не знайшли свого належного висвітлення й, відповідно, 
науково-обгрунтованого практичного застосування. На подолання 
такої прогалини повинне сприяти наукове висвітлення історичних 
аспектів розвитку і становлення правових презумпцій. 

Стан дослідження. Презумпції, як правова категорія, має ба-
гатовікову історію, що ввібрала в себе досвід та напрацювання ви-
датних вчених та державних діячів різних суспільних епох у сфері 
правового регулювання. 

Не дивлячись на достатньо фундаментальні наукові дослідження 
стосовно презумпцій (зокрема у працях західноєвропейських вче-
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них XIX–XX століття), в українській правовій доктрині презумпції і 
на сьогодні не приділяється достатньої уваги. 

Мета статті полягає у проведенні наукового аналізу історичних 
етапів становлення та розвитку інституту правових презумпцій, 
для реалізації можливості визначення їх характерних рис, а також 
проведенні сучасного наукового аналізу класифікації презумпцій, 
що дасть можливість визначити новітні ідеї сучасної теорії існуван-
ня презумпцій у праві. 

Виклад основних положень. Розвиток наукових поглядів сто-
совно поняття презумпції умовно можна розподілити на етапи:

– період давнього звичаєвого права;
– становлення і нормативне утвердження презумпцій періоду 

Давнього Риму;
– ототожнення презумпцій з прямими і непрямими доказами пе-

ріоду Середньовіччя;
– становлення презумпції як окремої правової категорії. 
Традиційний правовий інститут презумпції бере свій початок з 

римського права. Саме римляни обрали на позначення даного по-
няття не самостійний термін, а багатофункціональне латинське сло-
во praesumptio. 

У римських джерелах права слово praesumptio вживалося в та-
ких значеннях як привілей, протиправне привласнення, незаконне 
присвоєння права, погляд [9, 32]. В деяких джерелах praesumptio 
згадується у зв’язку із доказом (probatio). 

Разом з тим правовий інститут презумпцій не є власним продук-
том римського права, а коріниться в грецькій науці риторики, і був 
запозичений римськими вченими. Поняття доказу в риториці гре-
ків було набагато ширшим, ніж здійснення впливу на формування 
переконання судді або противника, якого надавали йому римські 
юристи. У їхньому розумінні доказ був загальним підтвердженням 
фактичного чи правового твердження. 

Беручи за основу різний принцип дії засобів доведення, їх по-
діляли на дві групи: ті, які промовець повинен був приймати як 
незмінні, і ті, які могли створюватися “штучно” за допомогою ар-
гументації промовця. Відповідно до цього грецький філософ Арис-
тотель у своїх працях з логіки називав першу групу “не штучним”,  
а другу групу “штучним” доказом. 
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У період ранньої Римської республіки римляни почали використо-
вувати засоби риторики в пануючому тоді легісакційному процесі. 
При доказах першої категорії (так званих probationes inartificiales), до-
ведення здійснювалось за допомогою показань свідків, пояснень сто-
рін, документів, висновків експертів, судового огляду, попереднього 
розгляду справи, чуток і репутації особи і вело безпосередньо до пе-
реконання. При probantiones artificiales чи “штучних” доказах була 
необхідна аргументація, за допомогою якої необхідно було довести 
ймовірність певного невідомого факту. З цією метою використовува-
лись непрямі докази, логічні висновки і типові приклади, які ритори 
називали sigma, argumenta(tio) i exempla. Через вплив риторики на 
римську юриспруденцію в період Пізньої Республіки було запозичене 
також і поняття “praesumptio” [9, 38]. 

Починаючи з ІV ст. н. е. в східно-римських правових школах, на 
основі “Сorpus iuris” формується praesumptio iuris. [11]. 

В часи Великого переселення народів і в ранньому Середньо-
віччі, у зв’язку зі змішуванням народів, сформувалось так зване 
Vulgarrecht – право давніх германців, що увібрало в себе елементи 
римського права. З появою перших університетів близько 1100 року 
розпочався етап наукового відновлення, було заново відкрите кла-
сичне римське право, яке поступово проникало в існуюче право і 
правничу думку (рецепція). 

Заново відкриті в XI ст. римські дигести, а передусім “Сorpus 
iuris”, потрібно було спочатку зробити загальнозрозумілими. Нау-
кова, не орієнтована на практику, робота над цими джерелами при-
звела до того, що італійські юристи ХІІ–ХІІІ ст. доповнювали їх сво-
їми поясненнями і примітками на полях текстів кодексів та законів, 
так званими глосами. Написанням глос займалися спочатку юристи 
Болонського університету, яких через цю роботу називали глосато-
рами. Саме тут у Болоні, в одному з перших університетів так звані 
глосатори відновили роботу над “Сorpus iuris civilis”, а отже і над 
презумпціями. 

Найвідоміший представник Болонської школи глосаторів Фран-
циск Аккурсіус у своїй праці “Glossa ordinaria” (“Впорядкована гло-
са”) поділяв презумпції за їхньою дією на три відомі категорії. Пер-
шу групу він виділив як praesumptiо iuris et de iure або praesumptiо 
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legis чи fictio, яка не допускає заперечень. Саме в працях глосаторів 
вперше з’явився інститут praesumptiо iuris et de iure, який у фор-
мі процесуально-правової презумпції не був відомим римському 
праву і набув такого значення лише в епоху Середньовіччя. Другим 
видом була praesumptiо iuris, щодо якої допускалась можливість її 
заперечення. Третя категорія praesumptiо homis або factis, не могла 
виступати самостійним доказом для суду, її підтвердження потре-
бувало наявності також інших доказів [10, 261]. 

У Новий час, вчені знову повертаються до початкової теорії 
Аристотеля про презумпції. Вплив античних письменників поміт-
ний також і в працях Якоба Меноха, який одним з перших досліджу-
вав і опрацьовував проблему презумпцій не як підпункт доказового 
права, а як самостійну тему. Якоб Менох зробив кількісно найбіль-
ший вклад до цієї теми, через що його ще називають батьком цієї  
теорії [10, 263]. Він виділяє три групи презумпцій, які в його розумін-
ні були штучними доказами: praesumptio iuris et de iure, praesumptio 
iuris tantum i praesumptio hominis. Першу групу він трактує як необ-
хідний висновок, а дві інші – визначає як правдоподібний висновок 
і розрізняє їх лише за тим, що praesumptio iuris однозначно санкціо-
нуються законом [10, 33]. 

У XVII–XVIII ст. юристи і далі дотримувалися виробленого 
в Середньовіччі поділу на praesumptio iuris et de iure, praesumptio 
iuris i praesumptio hominis. Незважаючи на різні наукові підходи і 
національні інтерпретації “Corpus iuris” та виходячи із спільного 
походження всіх цих варіантів, можна стверджувати, що теорія 
презумпцій з деякими винятками була єдиною для всієї Європи 
[9, 50]. Німецький представник цієї епохи Бемер, у своїй праці “De 
collisione praesumptionum” стверджує, що praesumptio iuris et de iure 
насправді не є презумпціями, оскільки вони випливають із умов 
правдоподібності, а не з реальних встановлених законом норм, 
які не допускають контраргументів. Рraesumptio iuris припускають 
правдивість чогось або приймають щось за дійсне доти, поки не до-
ведено протилежного [10, 38]. 

Уже в XIX ст. здійснюються кроки до формування сучасної теорії 
презумпцій. Зокрема, у Франції вперше в Європі було здійснено ко-
дифікацію нового процесуального права у Кодексі Наполеона 1804 р.  
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(Code Сivile). Кодекс Наполеона відмовився від законодавчо визна-
ченого доказу та закріплював можливість вирішення суддею певних 
процесуальних питань на власний розсуд (prevue morale). Він став 
зразком для Італії, де вже в середині XIX ст. видано кодекс, в окре-
мих статтях якого вже враховувався вільний розсуд судді і пов’яза-
ну з ним зміну значення презумпцій. 

З середини XIX століття в юридичній науці здійснюється розу-
міння помилковості ототожнення презумпцій та непрямих доказів 
і розпочинається процес сучасного розуміння правових презумп-
цій, їх місця та ролі в правовому регулюванні. У 1854 році з’яви-
лось одне з перших досліджень презумпцій світового рівня – праця  
Д. Меєра “О юридических вымыслах и предположениях, о скрытых 
и притворных действиях”, де автор висловив думку, що “припущен-
ня та доказ зовсім різні поняття і одне не відноситься до іншого як 
рід до виду” [2, 27]. Важливими дослідженнями питання презумп-
ції стали робота І. Оршанського “О законных предположениях и их 
значении” (1874 року) і монографія Г. Ф. Дормідонтова “Класифи-
кация явлений юридического быта, относимых к случаям примене-
ния фикций” (1895 року). У літературі також зустрічається позиція 
щодо ототожнення презумпцій і доказів [7, 13], однак автори роз-
межовували юридичні презумпції та непрямі докази. 

Поряд з доказами у правовій науці виділилась окрема правова 
категорія – презумпція. Усвідомлення важливості існування пре-
зумпцій у праві було наслідком відмови судочинства європейських 
держав від формальних доказів. У свою чергу це вимагало правової 
природи та формулювання презумпцій в нових умовах, вироблення 
їх класифікації. 

Зацікавленість до нового розуміння презумпцій була досить по-
ширеною і зачепила правову науку багатьох європейських держав. 
Вагомий внесок у дослідження правових презумпцій внесла німецька 
правова наука XIX ст. Розвиток змагального процесу та кодифікова-
них форм законодавства став позитивним фактором для застосуван-
ня презумпцій. Так, у Німецькому Цивільному Уложенні (1900 року) 
метод презумування застосовується досить часто (§ 938, 1591, 1943 та 
ін), “Ad ea debeat adaptari ius, quae frequenter eveniunt – право повинне 
бути пристосоване до тих випадків, що зустрічаються часто” [12]. 
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Презумпції були тією темою, в межах якої прагнення німецьких 
вчених до абстрактних визначень та класифікації знайшло сприят-
ливе підґрунтя. 

Найбільш повним дослідженням презумпцій стала праця ні-
мецького професора Буркгарда “Civilistische Präsumtionen” [10, 407]. 
Його робота здійснила значний вплив на становлення сучасної тео-
рії презумпції і цей вплив відчувається і в ХХ ст. 

Не всі вчені погоджувалися з безперечним фактом необхідності 
існування презумпцій у праві. З точки зору відомого російського 
юриста В. Спасовича: “Юридичні презумпції по суті взагалі зло, 
якого необхідно всіляко уникати” [4, 19]. 

Вчені радянського періоду також намагалися заперечувати іс-
нування презумпцій. Тадевосян В. С. писав: “...У радянському со-
ціалістичному суспільстві і державі, у законах, діючих в СССР, не-
має жодних завчасно встановлених припущень щодо винуватості 
чи невинуватості громадян, тому немає необхідності і в будь-яких 
упереджених припущеннях, презумпціях” [5, 70]. Інший державний 
діяч і науковець П. Стучка доводив, що презумпція в правознавстві 
зазвичай відноситься до сфери процесу і доказів, а оскільки наш 
процес не стоїть на точці зору формальних теорій доказів, то нам не 
потрібно довго зупинятися на даному понятті [8, 469]. 

Очевидно висловлені погляди щодо неприпустимості презумпцій в 
праві чи їх незначній ролі в правовому регулюванні – помилкові. Си-
туації невизначеності, недоведеності при вирішенні правових спорів 
будуть завжди. На цій основі в праві завжди будуть знаходити засто-
сування презумпції – ймовірні судження про наявність чи відсутність 
обставин, основані на зв’язку з іншими встановленими обставинами. 
Тому справедливим є висловлювання професора Ойгензіхта В. А. про 
те, що наявність презумпцій в праві – це беззаперечний факт [3, 9]. 

Деякі вчені намагались врівноважити факт існування правових 
презумпцій з принципом об’єктивної істини, вказуючи на високу 
ймовірність логічної природи правової презумпції. В. Воложанін 
висловлює думку, що характерною ознакою юридичних припущень 
радянського права є надзвичайно високий рівень ймовірності пе-
редбачуваних фактів, якої немає і не може бути в праві експлуата-
торських держав [1, 18]. 
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Трактування презумпцій як припущень, що мають високий рі-
вень ймовірності, зустрічається і в інших країнах. Згідно з І. Фрей-
гангом, презумпції в англійському доказовому праві мають значну 
ймовірність, а тому допускаються в силу закону [6, 111]. 

Висновки. Аналізуючи основні історичні етапи формування ін-
ституту презумпцій можна дійти таких висновків:

– поняття презумпції було введено у римську юриспруденцію пе-
ріоду Пізньої Республіки, завдяки впливу грецької риторики;

– римська класифікація презумпцій на заперечні, незаперечні та 
такі, що не могли бути в якості самостійного доказу для суду, 
а тому потребували додаткових доказів, була єдиною у всій 
Європі до кінця ХVШ століття;

– сучасна теорія презумпцій сформувалась на початку ХІХ сто-
ліття: набула переосмислення роль презумпцій у сфері пра-
вового регулювання; відкинуто помилкове судження про 
тотожність презумпції і непрямих доказів, презумпції стали 
самостійною категорією у змагальному процесі та кодифіко-
ваних формах законодавства;

– проблеми інституту презумпцій існують і сьогодні, беручи до 
уваги те, що вони застосовуються судами;

– необхідність застосування презумпцій у праві пояснюється 
наявністю у них праворегулюючих властивостей, оскільки їх 
застосування сприяє стабільності, пришвидшенню та спро-
щенню процесу правового регулювання. 
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are reflected. Its most widespread determinations are presented and its legal nature and 
signs are exposed. Their influence on legal applicative practice is analyzed and their 
judicial role is exposed. 
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Постановка проблеми. Очевидно, що зміни в житті сучас-

ного суспільства в умовах глобалізації, які виявилися в першу 
чергу у зростанні кількісних вимірів благополуччя і комфорту 
та занепаді усталених поглядів у приватній і суспільній пове-
дінці, викликали і певну корекцію щодо поглядів на обмежуючу  
та контролюючу роль права. Перш за все посилюються сумні-
ви у спроможності усталених нормативістських підходів забез-
печувати як безпеку держав від зовнішніх загроз, так і свободу 
окремої людини. Сучасна людина знову повинна давати відпо-
відь на питання, чи потрібна їй свобода-право обирати власну 
долю і нести відповідальності за неї. Слушність такого вибору  
не завжди є очевидною, виходячи з критеріїв матеріального 
благополуччя у найближчому персональному майбутньому.  
У той час як певні зобов’язання потребують обмеження і самоо-
бмеження у сьогоденні. Небезпеку становить як свавілля, чи то 
особи, чи то суб’єктів влади, так і надмірна регламентація, обме-
жуючи, а то й зводячи нанівець ефективність людської діяльно-
сті. Виникає потреба у правотворенні, спроможному дати відпо-
відь на проблему, поставлену сучасним етапом цивілізаційного  
розвитку. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання методології, 
як і застосування безпосередньо синергетичного підходу приверта-
ють значну увагу, і відповідно відображені у багатьох публікаціях. 
Серед них слід виокремити дослідження І. Пригожина [9], присвя-
чене основним питанням синергетики, та роботу У. Бека [1] щодо 
влади і контрвлади в добу глобалізації. Серед праць, в яких аналі-
зуються проблеми методології права вагоме місце належить робо-
там М. Кельмана [4] та А. Хірсіна [13]. Привертає увагу монографія 
Т. Доброван [2], в якій розкривається застосування синергетич-
них моделей для вивчення складних соціальних процесів в умовах 
глобалізації. Та використання синергетичного підходу до проблем 
правотворення ще не набуло належного відображення в наукових 
дослідженнях і вимагає предметного аналізу. 

Постановка завдання. Методологічний вимір синергетичного 
підходу обумовлюється тим, що в процесі глобалізаційних процесів 
відбувається занепад попередньої парадигми. Відбувається перехід 
від стійкості і рівноваги до моментів нестабільності, які ведуть до 
якісних змін, до нелінійних переходів, покликаних виконувати роль 
основи для оновлення, інноваційних змін в складних системах. Без-
посереднім нашим завданням є розкрити евристичної потенціалу 
застосування синергетичного підходу для процесу правотворення 
в умовах глобалізації. 

Виклад основного матеріалу. Одна з характерних рис сучасної 
науки – зростаюча роль методології при вирішенні проблем збіль-
шення і розвитку спеціалізованого знання. Методологія науково-
го пізнання виступає своєрідним синкретичним філософським 
вченням про систему апробованих принципів, норм і методів на-
уково-пізнавальної діяльності, про форми, структуру і функції 
наукового знання і пошуку. Її призначення – виявити і осмислити 
рушійні сили, передумови, основи і закономірності розвитку до-
сліджуваного об’єкта. Будучи тісно пов’язаною з теорією предме-
та, вона є невід’ємною частиною пануючої на даний час суспільно- 
політичної парадигми [8, 36]. Пропонований синергетичний під-
хід чи не найбільш адекватно розкриває функціонування складних 
самоорганізуючих об’єктів, зокрема людських спільнот, для яких 
характерні нелінійні процеси, відсутність жорстко обумовлених  
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детерміністських явищ. Особливо доречна логіка такого світорозу-
міння причинно-наслідкових складових людської поведінки в умо-
вах глобалізації, яка радикально змінила технологічні можливості 
людини і поставила під сумнів усталені погляди на проблеми дер-
жави і права. Вона виростає з фундаментального постулату, згідно з 
яким людський розум не всесильний у своїх можливостях і ніколи не 
зможе повністю осягнути суспільство. Інтелект завжди обмежений  
у своїх уявленнях про смисл і цілі соціального прогресу, у визначенні 
масштабів і наслідків творчо-перетворювальної ролі, зокрема і пра-
вотворення. Німецький дослідник У. Бек, характеризуючи норматив-
ну складову людського буття в умовах глобалізації, слушно зауважує: 
нестійкими є і старі, засадничі, інститути й системні правила гри,  
і специфічні організаційні форми та ролі діючих сил; усе це ламаєть-
ся, переписується й узгоджується наново у ході самої гри. Як далеко 
це може зайти, так само незрозуміло[1, 24]. І у той же час, людина не 
може існувати в ситуації тривалої невизначеності. 

З огляду на те, що сучасний світ відзначається глобальними 
структурними перетвореннями та динамізмом, стає зрозумілою 
значна частина актуалізації проблем, пов’язаних з переглядом кла-
сичних підходів до праворозуміння загалом і, зокрема, до методо-
логії обґрунтування й систематизації правових інститутів[13, 86]. 
Та поки що, на наш погляд, у сфері правотворення немає перекон-
ливої відповіді на цивілізаційні виклики породжені глобалізацією. 
Зростає вплив вузько прагматичного підходу до розуміння норм, 
як інструменту покликаного забезпечувати простір персонального 
свавілля, що претендує на право ігнорувати сформовані за сотні, 
а нерідко і тисячі років людського співжиття обмежуючі правила. 
У зв’язку з цим доречним є застереження українського вченого  
М. Кельмана, що всі існуючі на сьогодні підходи до права за 
будь-якого ступеня їх складності можуть розглядатися як аналітич-
ні плани юридичної науки, що дають однобічні уявлення про право 
[4, 246]. У той же час збільшення аналітичних підходів робить наші 
уявлення більш об’ємними, і дозволяє сформувати наближене до 
об’єктивності уявлення про процес правотворення. 

Ми ще не зіткнулися з глобалізацією як реалізованим єдиним 
економічним і політичним простором, та популярність подібних 
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ідей, вже дозволяє висловлювати певні застереження щодо сприй-
няття глобалізації як процесу, що сприяє виключно демократії  
і свободі. До певної міри реальність такої загрози вже усвідомлюєть-
ся сучасною правовою думкою. Американські дослідники Джоулс 
Л. Коулмен і Джоді Краус у зв’язку з цим вважають, що коли право 
захищене якоюсь нормою невідчужуваності, будь-які передачі прав 
заборонені. Право на свободу індивіда від рабства й виборче право –  
права, захищені нормами невідчужуваності. На перший погляд, 
захист прав нормою невідчужуваності видається постановою, яка 
свідчить про відмову від ефективності на користь сприяння яко-
мусь іншому соціальному благу. Зрештою, дехто цілком здатний 
мати бажання обміняти свої права на щось інше, і його дії можуть 
бути ефективними; в такому разі блокування таких трансферів 
може видаватися неефективним. Проте готовність проміняти якесь 
право, як-от свободу від рабства, на гроші може свідчити про брак 
або повної поінформованості, або раціональності [7, 453]. Дослід-
ники усвідомлюючи проблему, пропонують її вирішення часто  
недостатньо переконливим шляхом. Звертаються до раціональнос-
ті. А прагматичний інтерес конкретної особи в конкретний момент 
дійсності цілком вірогідно і полягає у відмові від свободи. Так, це 
інтерес окремого індивіда, за певних обставин, але він є. Тому не 
слід абсолютизувати особисті інтереси людини, вони можуть бути 
ворожі її власному буттю і тим паче цінності людського буття за-
галом. Захищаючи природні, невідчужувані права людини, дослід-
ники прагнуть зробити це, спираючись на ідею поінформованого, 
раціонального індивіда, якого у дійсності не існує. Забуваючи, що 
власне усі творці ідеї природних прав тому і захищали її, що ок-
ремий індивід радше нераціональний. Отож слід створювати сво-
єрідний захисний механізм, як у складних технічних приладах –  
“від дурня”. 

Як окрема людина нерідко схильна відмовитися від свободи так 
і влада може створити умови, спонукаючи до прийняття такого рі-
шення. Цікаво, що в “Енциклопедії постмодернізму” відсутній тер-
мін “свобода”, але є терміни “влада” і “право на владу”. Саму владу 
“Енциклопедія постмодернізму” визначає так: “Постмодерне уяв-
лення про владу в загальному підсумку розуміє її як розподільчу  
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мережу, позбавлену меж (віртуальну), позбавлену центру (жоден 
суб’єкт не є “центром влади”, “кожен” поділений і розподілений 
у характерній царині), кореневищну (на противагу) закоріненій, 
іноді безладну. Як рій або зграя іноді без лідера або з тимчасовим 
лідером” [3, 73]. Такий підхід, як бачимо, виходить із сприйняття 
людської спільноти як неорганізованого скупчення окремішностей. 
При такому перебігу подій ми не просуваємося вперед, а радше по-
вертаємося у природний стан людської спільноти, змодельований 
Т. Гоббсом, при якому дійсно неможливе накопичення матеріаль-
них і духовних цінностей, як і існування цивілізації загалом. Право 
ж є силою, що протистоїть свавіллю, явищем, що виникає “природ-
ним чином” поряд із іншими основними атрибутами соціального 
буття людини, такими, наприклад, як сім’я або власність. Звідси 
випливало й інше важливе положення природно-правової думки, 
а саме: зміст закону має критично оцінюватися з позицій знання 
про належне природне право. Сучасний природно-правовий підхід, 
претендуючи на виявлення сутності і значення правових явищ, які 
приховані за формальними ознаками позитивного права, вимагає 
оцінити їх і з аксіологічної точки зору [12, 94–95]. 

Для сучасного праворозуміння вже загальновизнаною є думка 
про певну нетотожність права та вираженої в офіційному законі волі 
суб’єкта державної влади, у зв’язку з чим деонтологічні орієнтири 
цієї волі потребують легітимаційного обґрунтування з точки зору 
онтології правового смислоутворення. В іншому разі підвищуєть-
ся ризик перетворення суб’єктивної волі, закріпленої юридичним 
законом у невиправдану “сваволю” владного суб’єктивізму [13, 95].  
Безперечно, слід уникати абсолютизації як прав особи так і колек-
тивних прав. 

Для вирішення цієї проблеми доречним, коли йде мова про пра-
во творення, видається застосування системного підходу, в межах 
якого достатньо зважено поєднується персональне і групове. Сут-
ність такого підходу полягає у комплексному досліджені великих  
і складних об’єктів (систем), дослідженні їх як єдиного цілого з 
узгодженим функціонуванням усіх елементів і частин. Згідно із 
системним підходом, система – це цілісність, яка становить єдність 
закономірно розташованих і взаємопов’язаних частин [14, 61]. 
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Сутність синергетичного (синергійного) підходу, як більш склад-
ного варіанту системного підходу, полягає в дослідженні процесів 
самоорганізації та становлення нових упорядкованих структур. 
Він реалізується в дослідженні систем різної природи: фізичних, 
біологічних, соціальних, когнітивних, інформаційних, екологічних 
та інших. Предметом синергетики є механізми спонтанного фор-
мування і збереження складних систем, зокрема тих, які перебува-
ють у стані стійкої нерівноваги із зовнішнім середовищем. У сферу 
його вивчення потрапляють нелінійні ефекти еволюції систем будь- 
якого типу, кризи і біфуркації – нестійкої фази існування, які перед-
бачають множинність сценаріїв подальшого розвитку. 

З позицій синергетичного підходу неможливо традиційними 
жорсткими детерміністськими методами вивчати розвиток склад-
ноорганізованих систем. Ідея нелінійності включає багатоваріант-
ність, альтернативність шляхів еволюції та її незворотність. Час 
стає невід’ємною константою еволюції, оскільки в нелінійних си-
стемах у будь-який момент може виникнути новий тип рішення, 
який не зводиться до попереднього. Синергетичний підхід демон-
струє, яким чином і чому хаос може розглядатися як чинник тво-
рення, конструктивний механізм еволюції, як з хаосу власними си-
лами може розвиватися нова організація [14, 66]. Не слід забувати, 
що якраз організація забезпечує систему властивою їй різноманіт-
ністю [10, 24]. Продуктивним є застосування синергетичного підхо-
ду до аналізу самоорганізації соціальних систем, узгодження їхніх 
рушійних сил – мотиваційних спрямованостей соціальних об’єктів 
на основі певних духовних та культурних цінностей. Синергетика 
як теорія самоорганізації дає ключ до розуміння не лише механіз-
мів нестабільності, а й механізмів стійкості складних систем. “Ми 
знаємо, наскільки складні системи володіють високою чутливістю 
щодо флуктуацій. Це дає нам водночас і тривогу, і надію; надію на 
те, що навіть найменші флуктуації можуть посилювати та зміню-
вати свою структуру (це означає, зокрема, що індивідуальна ак-
тивність зовсім не приречена на беззмістовність); тривогу – тому 
що наш світ, напевне, назавжди позбувся стабільних, непромина-
ючих законів” [10, 386]. Таким чином, не слід тлумачити синерге-
тичний підхід як звільнення людини від усіх табу, сформованих  
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попередньою культурно-духовною та історико-політичною еволю-
цією людини. Перш за все мова йде про свободу людини як невід’єм-
ну складову її буття і цілісності, при одночасному розумінні склад-
ності і необхідності поєднати цілісність, тривання і спроможність до 
змін. Тільки людська діяльність долає цю невизначеність і утримує 
світ. Руйнують його як повний релятивізм, так і повна стабільність, 
стосується це як соціальних, так і несоціальних систем. Українська 
дослідниця Т. Доброван, характеризуючи специфіку синергетич-
ного підходу, виокремлює певні характерні риси. Щодо методо-
логічного застосування до суспільних процесів, і безпосередньо –  
правотворення, найбільшу увагу привертають такі: нелінійний ме-
ханізм становлення когерентності, зв’язаності подій, виникнення 
загальновизнаних зразків когнітивної поведінки і мислення; можли-
вість конструктивної взаємодії з нелінійними системами свідомості  
і знанням, шляхом топологічно правильно організованих, так зва-
них резонансних впливів [2, 29]. Таким чином зберігається можли-
вість регулюючої ролі норми права через певну її “вмонтованість” 
у відповідний цивілізаційно-культурний і морально-етичний 
контекст. Цікавими у цьому плані є ідеї американського вченого  
А. Маслоу, який запропонував при характеристиці людських спіль-
нот застосовувати поняття “висока синергія” і “низька синергія”. 
Суспільства “високої синергії” засновані на соціальному порядку, 
при якому індивід однією і тією ж дією і в один і той же час досягає 
вигоди і для себе, і для групи [9, 195]. Досягнення такого результату 
вимагає складного поєднання взаємодії норм права і відповідних 
укорінених стандартів співжиття, переважна частина яких визна-
чається мораллю і не є формально внормована. Та функціонування 
моралі як впливового регулюючого чинника людської поведінки, 
напряму залежить від того, у якій міри задекларовані норм права 
застосовуються, їх дотримання сприймається суспільством, як со-
ціально, так і особисто необхідним. Суть синергетичного підходу 
щодо людської діяльності можна так охарактеризувати: “Що б ми 
не називали реальністю, вона відкривається нам тільки в процесі 
активної побудови, в якій ми беремо участь” [10, 364]. 

Складність сучасної цивілізації обумовлює значимість поведін-
ки людини, яка спроможна, у разі деструктиву, перекреслити над-
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бання попереднього цивілізаційного поступу. Популярні на тепе-
рішній час розмови про правову державу іноді є спробою шляхом 
розширення меж регламентації поставити під сумнівів можливості 
людини бути вільною і свідомо застосовувати власну свободу. Та чи 
запропонували сучасні мислителі – прихильники уніфікації щось 
більш ефективне для творення правового поля, ніж їх попередни-
ки, які вважали, що свобода стає можливою тоді, коли люди під-
коряють себе авторитетові морального закону, який походить від 
розуму, базованому на ціннісному виборі визнання за людиною не-
відчужуваного права на життя, власність і свободу?

Нову спробу, переважно технократичного вирішення пробле-
ми реалізації свободи особи в умовах глобалізації, запропоновано  
Е. Тоффлером у праці “Третя хвиля”. Автор пропонує своє бачення 
глобального інформаційного наступу і викликаних ним змін у сфе-
рі державно-правових відносин. Він наголошує, що, руйнуючи наші 
сім’ї, розхитуючи нашу економіку, паралізуючи нашу політичну 
систему, розбиваючи наші цінності, Третя хвиля зачіпає кожного. 
Вона змінює всі співвідношення сил, привілеї й прерогативи сьо-
годнішньої еліти, чиє становище стало вкрай хитке, і створює тло, 
на якому завтра відбуватимуться визначальні битви. Багато в циві-
лізації, що народжується, суперечить старій традиції індустріаль-
ної цивілізації. Вона є водночас високотехнічною й антиіндустрі-
альною. Для вирішення породжених Третьою хвилею труднощів  
Е. Тоффлер запропонував власний проект змін державно-правово-
го реформування: “Чим швидше ми почнемо створювати альтерна-
тивні політичні інституції, оперті на три принципи, – владу меншин, 
напівпряму демократію, поділ рішень, тим кращими будуть наші 
можливості для мирного переходу” [11, 33]. У той чи інший спо-
сіб У. Бек – пропагандист позитивної спрямованості глобалізації –  
поділяє подібні підходи, наполягаючи, що лише критика націо- 
нально-державної ортодоксії та нові категорії, що беруть на озбро-
єння новий космополітичний погляд, надають нові шанси у бороть-
бі за владу [1, 40]. 

Не дискутуючи щодо конкретних механізмів майбутнього дер-
жавно-правового інструментарію, слід би ще раз висловити застере-
ження щодо найдемократичніших проектів соціально-політичних  
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перетворень, які є породженням окремих інтелектуалів, не мають 
підтримки морально-культурної традиції і не передбачають альтер-
натив. Такий варіант розвитку подій неминуче ускладнить процес 
реалізації свободи особи через те, що суспільству пропонується уза-
конення фрагментарності, своєрідне, інформатизоване повернення 
в трайбалізм, де особа буде замкнена в своїй меншині, де рішення 
приймається плем’ям. Таким чином навряд чи людина зможе ак-
тивно обстоювати своє право на індивідуальність. Сучасні проекти 
соціального перетворення мають переважно прогностичний харак-
тер, на щастя вони позбавлені фанатичного запалу і безкомпроміс-
ності, що робить такі проекти швидше утопічним застереженням. 

Пропонований для правотворення в умовах глобалізації синер-
гетичній підхід, на наш погляд, дозволяє поєднати збереження ці-
лісності людського суспільства, певну єдність ціннісних критеріїв, 
із новоєвропейською доктриною природних прав, згідно з якою 
моральний, помірно раціональний індивід править за наріжний 
камінь політичної і неполітичної організації суспільства, сенс іс-
нування цього суспільства. Перш ніж стати юридичною нормою, 
правило поведінки неминуче повинно виступати чи то як філо-
софський, правовий, етичний, політичний, чи інший принцип, 
звичай або традиція, усвідомлювані хоча б частиною суспільства 
як цінність. Головним на стадії формування ідеї необхідності регу-
лювання суспільних відносин є соціальний мотив, тобто суспільна 
необхідність регулювання визначених варіантів поведінки учасни-
ків суспільних відносин, що повинні стати загальнообов’язковими 
правилами поведінки, вміщеними в певному джерелі права, напри-
клад, у нормативно-правовому акті [6, 123]. Намагання, покликаю-
чись на викликану глобалізацією певну нестабільність практично в 
усіх сферах суспільного життя, заперечити соціальну необхідність 
відповідального визначення норм є небезпечним, провокує Гобсів-
ську “війну усіх проти всіх”. У той же час, наголос на демократич-
них процедурах нерідко є інструментом маніпуляції, засобом пе-
рекласти відповідальність за прийняття небезпечних, з точки зору 
збереження людської свободи, рішень на “більшість”, шляхом ви-
користання спроможностей сучасних інформаційних технологій. В 
цьому контексті можна погодитись з думкою, що в усіх країнах, які 
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належать до розвинених демократій, спостерігається певний еле-
мент авторитаризму [5, 39]. Забезпечується така “авторитарність” 
через існування авторитетного правлячого класу, чиї рішення мо-
жуть бути сприйняті і в тому випадку, навіть якщо недостатньо по-
пулярні, і в тій чи іншій мірі ускладнюватимуть життя науближчим 
часом. Позиція еліти, яка пропонує ті чи інші рішення, для того щоб 
бути переконливою, повинна спиратися на власну традицію дотри-
мання права. Дієвість такого підходу забезпечує свідома нееліта, 
здатна достатньо раціонально оцінювати діяльність еліти та ефек-
тивно на неї реагувати, тобто забезпечувати над нею контроль через 
власну активну позицію і усвідомлення вагомості ціннісної норми. 
Інститути самі по собі не спроможні реалізовувати покладені на 
них функції, це здійснює конкретна людина, через активну діяль-
ність. Такий погляд є змістом синергетичного підходу щодо право-
творення. 

Висновки. Застосування синергетичного підходу надає еврис-
тичний потенціал складним процесам правотворення в умовах 
глобалізації. Обумовлено це зорієнтованістю синергетичного розу-
міння правових явищ як нелінійних, із багатовимірними причинно- 
наслідковими зв’язками між людиною, нормою, культурною, істо-
ричною, політичною традицією і новітніми соціально-економічни-
ми і технологічними обставинами. Проблема поєднує у собі багато 
аспектів і потребує належного дослідження, перш за все – співвід-
ношення національного суверенітету і повноважень наднаціональ-
них органів. 
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Анотація
Проаналізовано концептуальні підходи синергетичного методу для дослідження 

процесу правотворення в умовах глобалізації. Визначено вплив, у відповідності до 
синергетичного підходу, взаємозв’язку духовно-культурної традиції, інституційних 
та процесуальних інструментів на реформування права. Висловлено застереження 
як щодо ігнорування глобалізаційних викликів, так і надмірного новаторства. Роз-
крито значення історичної складової людського буття для ефективного процесу пра-
вотворення в умовах радикальних трансформацій усіх сфер життя людини. 

Annotation
This article presents an analysis of conceptual approaches of synergetic method in 

the research of lawmaking process in conditions of globalization. It defines, according to 
a synergistic approach, influence of the relationship of spiritual and cultural traditions, 
institutional and procedural tools on the reformation of law. The article contains also the 
warnings about ignorance of globalization challenges and excessive innovationg. It also 
reveals the meaning of historical component of human existence for efficient process of 
lawmaking in conditions of radical transformation of all spheres of human life. 
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Постановка проблеми. Принцип диспозитивності є одним з 
найважливіших принципів правового регулювання. Більшість на-
укових досліджень цього принципу спрямовані на розкриття його 
процесуального змісту. Однак матеріально-правовий зміст цьо-
го принципу належним чином не розкритий. Хоча його процесу-
альний аспект є похідним від матеріального. Крім того, принцип 
диспозитивності є вираженням диспозитивного методу правового 
регулювання, який є визначальним для галузей приватного права. 
Відсутність прямого закріплення цього принципу в галузевих нор-
мах ускладнює його практичне застосування, оскільки спричиняє 
неоднакове розуміння його змісту та позбавляє можливості поси-
латися на цей принцип при вирішенні спорів. 

Стан дослідження. Незважаючи на те, що принцип диспозитив-
ності є одним з найважливіших принципів права, він переважно 
досліджувався лише виключно як принцип процесуальних галузей 
права. Водночас його матеріально-правовий зміст належним чином 
досліджений не був, хоча наявність такого принципу у процесуаль-
ному праві є наслідком його існування в матеріальному праві. 
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Певну загальнотеоретичну базу для подальшого дослідження 
принципів права було закладено ще радянською правовою наукою 
у працях таких вчених як Алєксєєв С. С., Алєксандров М. Г., Васі-
льєв А. М. та ін. 

Поняття та ознаки принципів права розкрито у працях таких 
українських вчених-юристів як Кельман М. С., Колодій А. М., Ска-
кун О. Ф., Рабінович П. М., Копейчиков В. В. 

Принцип диспозитивності у галузевих правових науках до-
сліджувався лише як принцип процесуального права. Водночас  
матеріально-правовий зміст принципу диспозитивності дослідже-
ний не був. 

Метою статті є дослідження принципу диспозитивності як од-
ного з проявів диспозитивності у правовому регулюванні, його вза-
ємозв’язку з методом диспозитивності, обґрунтування необхідно-
сті прямого закріплення диспозитивності в нормах права. 

Виклад основного матеріалу. Диспозитивність у правовому 
регулюванні має різні прояви. Насамперед в працях багатьох ві-
тчизняних та зарубіжних вчених диспозитивність розглядається 
як метод правового регулювання або як його ознака. Разом з тим 
диспозитивність також є одним з принципів права, однією з осно-
воположних засад правового регулювання. Диспозитивний метод 
та принцип диспозитивності перебувають у певному взаємозв’язку. 
Принцип диспозитивності є визначальним у тих галузях права, де 
домінуючим є диспозитивний метод правового регулювання, зо-
крема у цивільному, цивільному процесуальному, сімейному, жит-
ловому праві та інших галузях, які належать до приватного права. 

Наявність диспозитивного методу правового регулювання є без-
заперечним та визнається переважною більшістю представників 
правової науки як в Україні, так і за її межами. Так, на думку росій-
ських вчених Комарова С. А. та Малька А. В. диспозитивний метод 
є одним з основних методів права (метод рівноправ’я сторін, коор-
динації, який ґрунтується на дозволах) [1, 326]. 

Подібний підхід відображений і в українській правовій науці. Так, 
автори підручника “Загальна теорія держави і права” – викладачі 
Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, 
розкриваючи питання про предмет та метод правового регулюван-
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ня як вихідні критерії поділу системи права на галузі та інститути 
зазначають, що до найбільш загальних методів належать: централізо-
ваний (імперативний) метод та децентралізований (диспозитивний) 
метод. Правомірні дії тут є індивідуальним, “автономним” джерелом 
юридичної енергії, і відповідно до цього, положення суб’єктів харак-
теризується договірними відносинами взаємної координації. [2, 257]. 

Луць Л. А., характеризуючи метод правового регулювання вка-
зує, що слід розрізняти такі методи як імперативний (спосіб впливу 
на учасників суспільних відносин, які перебувають у підпорядку-
ванні), в основі якого покладено зобов’язання та заборони, та дис-
позитивний (спосіб регулювання суспільних відносин між учасни-
ками, які є юридично рівними), що ґрунтується на дозволах. Крім 
того, серед методів правового регулювання Л. А. Луць виділяє сти-
мулюючий та рекомендаційний. 

Розкриваючи ознаки публічного та приватного права, однією з оз-
нак публічного права Л. А. Луць вважає імперативний метод (субор-
динаційні способи впливу), а до ознак приватного права відносить 
диспозитивний метод (координаційні способи впливу) [3, 162–163]. 

Отже, диспозитивний метод правового регулювання характер-
ний для приватного права. 

Окремі вчені-юристи наголошують на тому, що диспозитив- 
ність – це одна з характерних ознак методу правового регулювання 
[4, 85–93; 5, 34–42]. 

На думку С. С. Алєксєєва, визначальними в галузевому режимі 
є особливості регулятивних властивостей певної галузі, притаман-
них їй засобів та прийомів регулювання. Для головних підрозділів 
правової системи – основних галузей ці особливості є настільки 
значними, що вони втілюються у своєрідних, специфічних для даної 
галузі методі та механізмі правового регулювання. Й хоча методи та 
механізми, що їм відповідають, ґрунтуються на двох найпростіших 
началах – централізованому та диспозитивному регулюванні, які в 
кожній галузі у поєднанні з усією сукупністю способів правового 
впливу – дозволами, заборонами, позитивними зобов’язуваннями 
отримують своєрідне вираження [6, 192–193]. 

З огляду на висловлені різними вченими позиціями, можна 
стверджувати, що метод у приватному праві ґрунтується на диспо-
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зитивності. І фактично ця характеристика правового регулювання 
дала назву диспозитивному методу, оскільки найбільш точно вира-
жає його сутність. 

Принцип диспозитивності розглядається галузевими право-
вими науками, перш за все, як принцип здійснення прав суб’єктів 
правовідносин, а не як принцип права загалом, та досліджується 
науками процесуального права, а не матеріального. Такий підхід 
дозволяє лише частково розкрити зміст принципу диспозитивнос-
ті, бо не охоплює його матеріально-правовий зміст, який є первин-
ним відносно процесуального. 

Для повноти дослідження принципу диспозитивності необхідно, 
перш за все, на загальнотеоретичному рівні з’ясувати зміст такого 
поняття як “принцип права”. 

У перекладі з латинської мови слово principum означає начало, 
основне положення, керівну ідею. 

С. Н. Братусь визначав поняття “принцип” як “провідне начало, 
закон руху матерії або суспільства, а також явищ, що включені у ту 
чи іншу форму руху”, як “рушійну силу” або “закон, що належить до 
конкретної групи соціальних явищ” [7, 47–48]. 

З точки зору відомого правника радянської доби, В. П. Грібанов 
подавав визначення “принципів радянського права” як “керівні по-
ложення соціалістичного права, його основні начала, що виражають 
об’єктивні закономірності, тенденції та потреби суспільства, визна-
чають сутність всієї системи, галузі чи інституту права та в силу їх 
правового закріплення мають загальнообов’язкове значення” [8, 13]. 

Н. А. Чечіна та Б. В. Шеіндлін розглядають принцип права як 
керівну ідею [9, 78; 10, 65]. 

Г. А. Свердлик вважав, що принципи права – це стабільні норма-
тивно-керівні положення, відповідно до яких будується норматив-
на база правового регулювання [11, 17]. 

С. Є. Фролов розкриває поняття принципу права через його оз-
наки, зокрема, він вважає, що це “універсальний, істинний, фун-
даментальний нормативно-правовий припис (начало, вимога, ім-
ператив тощо), який визначає загальну спрямованість правового 
регулювання, високу якість та ефективність юридичної практики 
(правотворчої, правозастосовчої та ін.) [12, 11]. 
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Юридичні властивості принципів права дозволяють роблять їх 
важливим елементом системи права. 

У правотворчій діяльності приниципи права є ціннісним орі-
єнтиром – найважливішими ідеями, що закладаються у зміст пра-
вових норм. Однак часто, принципи права не знаходять свого пря-
мого закріплення, що ускладнює їх практичне застосування. Разом  
з тим, системний аналіз норм права дозволяє їх виявити. 

Принципи права загалом та принцип диспозитивності зокрема 
відіграють важливу роль у застосуванні норм права. Зміст будь-якої 
норми права необхідно сприймати як елемент системи права. Пра-
вильне застосування кожної конкретної норми права так чи інакше 
залежить від розуміння особою, яка її застосовує, системного вза-
ємозв’язку між нормами та основними ідеями, які виражає та чи 
інша галузь права. Іноді внаслідок недоліків у правовому регулю-
ванні одна норма права може суперечити іншій. У разі, якщо ці нор-
ми закріплені у нормативних актах, які мають однакову юридичну 
силу, вирішити цю суперечність є можливим на основі принципів 
права. Тому пряме закріплення принципів права у нормах права 
має важливе системоутворююче та системостабілізуюче значення. 

Принцип диспозитивності, незважаючи на його визначальне 
місце в системі права, не був безпосередньо закріплений у нормах 
права, що ускладнює його практичне застосування. 

На нашу думку, цей принцип з огляду на його значення в систе-
мі права потребує прямого закріплення в нормах права. У зв’язку 
з цим постає питання про формулювання змісту цього принципу. 
Варто запропонувати таке визначення принципу диспозитивнос-
ті: “Учасники правовідносин здійснюють свої суб’єктивні права на 
власний розсуд. Їм гарантується безперешкодне здійснення їхніх 
прав. Інші учасники правовідносин зобов’язані не чинити пере-
шкод особі, якій належить суб’єктивне право, у його здійсненні”. 
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Анотація
Ця стаття присвячена принципу диспозитивності як одному з найважливіших 

принципів права, його змісту та особливостям. Проаналізовано його взаємозв’я-
зок з диспозитивним методом правового регулювання. Висловлено точку зору, що 
принцип диспозитивності має важливе значення як для системи права загалом, 
так і для галузей приватного права зокрема. Для галузей приватного права цей 
принцип є визначальним, оскільки вказує на одну з найбільш істотних ознак цих 
галузей. У статті також обґрунтовано необхідність прямого закріплення цього 
принципу в нормах права. 

Annotation
This article is devoted principle of non-mandatoryness as one of major principles of 

law, his maintenance, and to the features, his intercommunication is analysed with the non-
mandatory method of the legal adjusting. The point of view is expressed, that an important 
value has principle of non-mandatoryness both for the system of law on the whole and 
for the fields of private law in particular. For the fields of private law this principle is 
determining, as specifies on one of the most substantial signs of these fields. In the article 
also grounded necessity of the direct fixing of this principle for the norms of law.
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Проблема механізму не лише правової соціалізації, але й соціалі-
зації загалом не знайшла свого однозначного вирішення у науковій 
літературі, а тому залишається актуальною досі. 

Правова соціалізація є наріжним каменем загальнотеоретичного 
правознавства. Ця тема залишається цікавою не лише для юрис- 
тів, зокрема у галузі філософії права, але й для соціологів, психо-
логів та філософів. Цим можна пояснити неабияку увагу до озна-
ченого питання в літературі. Але, як і у випадку з багатьма інши-
ми інтегральними проблемами, увага з боку фахівців призвела не 
стільки до вирішення питань, скільки до усвідомлення складності 
та комплексного їх характеру. 

Метою даної статті є дослідження понять “механізм соціалізації” 
та “механізм правової соціалізації”, а також їх співвідношення з точ-
ки зору філософії права. 

Під механізмами соціалізації слід розуміти механізми переходу 
внутрішніх стимулів (інстинктів) в соціально прийнятні форми; зо-
внішнє стимулююче підкріплення тієї чи іншої поведінки і вчинків 
[2, 175–176]; систему соціальних зв’язків і відносин, що формують 
потреби та мотиваційну структуру особи, а також визначають осно-
вну спрямованість їхніх дій до соціальних цінностей суспільства  
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за допомогою різноманітних відносин [4, 69]; різні стихійні, спеці-
ально неорганізовані впливи середовища, найближчого оточення, 
завдяки яким зовнішні регулятори, групові норми та приписи пе-
реводяться у внутрішній стан, стають внутрішніми поведінковими 
регуляторами [1, 35]. 

Існує надзвичайно багато поглядів стосовно видів механізмів 
соціалізації особи, у тому числі правової. Крім того, поряд із термі-
ном “механізм соціалізації”, використовуються також інші поняття 
(способи, форми соціалізації), які позначають по суті ті самі яви-
ща. Ґрунтовне дослідження механізму соціалізації було здійснено в 
рамках психологічної та соціологічної наук, а також знайшло свій 
відбиток у філософії права. 

З. Фрейд одним з перших виділив механізми соціалізації, до яких 
відносяться: підтвердження – виключення, заборона, заміщення 
(підстановка), імітація, ідентифікація [9, 243]. Він підкреслював 
вирішальну роль раннього дитячого досвіду в розвитку особисто-
сті і значення відносин з батьками, за допомогою яких культурні 
цінності конституюються в особистості. За Фрейдом, основними в 
процесі соціалізації є стадії психосексуального розвитку, при яких 
відбувається розгортання вроджених властивостей підлітка в кон-
флікті з вимогами суспільства. 

Тож в подальшому прихильники фрейдизму виділяють з-поміж 
механізмів соціалізації принаймні чотири – імітацію (прагнення 
копіювати модель поведінки), ідентифікацію (засвоєння установок 
і цінностей, прийнятих як свої власні), сором (як переживання ви-
криття та ганьби, пов’язаних з реакціями інших людей), почуття 
провини (переживання, пов’язане з покаранням себе незалежно від 
інших) [10, 73]. 

Аналіз механізму соціалізації на основі системного підходу 
представив науковій громадськості Є. Столбун. Він визначає меха-
нізм соціалізації саме як систему елементів з певним принципом їх 
взаємозв’язку. Будь-яка зміна в одній з ланок системи веде до зміни 
у всіх інших. Елементами цієї системи, з одного боку, є людський 
індивід (внутрішня сторона системи), а з іншого – соціалізуючі фак-
тори: сім’я, соціальні інститути, спосіб матеріального виробництва, 
культура в цілому (зовнішня сторона системи). За допомогою меха-
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нізму соціалізації відбувається перехід вимог зовнішньої сторони 
системи – суспільства в елементи внутрішньої структури особисто-
сті: норми, цінності, потреби, установки і т. д., що складає процес 
інтеріоризації. Одночасно відбувається і зворотний процес екстері-
оризації, перетворення досвіду особистості в дії, в поведінку [6, 43]. 

Є. Весна доходить до цікавого висновку, з яким, на наш погляд, 
слід погодитися в тому, що фактично всі механізми особистісної 
соціалізації можна описати як варіанти ідентифікації особистості: 
неусвідомлена добровільна ідентифікація з більшістю – це конфор-
мність, з окремою людиною – наслідування, усвідомлена вимуше-
на ідентифікація – підпорядкування, відмова від ідентифікації –  
психологічний захист, усвідомлена добровільна ідентифікація – 
рефлексія, самовизначення і т. д. [2, 191]. 

Таким чином, з вищесказаного випливає, що соціалізація особи 
здійснюється в процесі її взаємодії з різноманітними і численними 
факторами, групами, організаціями, агентами, проходить за допо-
могою різних механізмів, які не тільки доповнюють один одного, 
але в тій чи іншій мірі неузгоджені та суперечать один одному. Все 
це об’єктивно зумовлює певний ступінь автономії особи, яка необ-
хідна для формування особистості, здатної приймати рішення, про-
тистояти зовнішньому тиску і т. п. 

В. Кудрявцев і В. Казимирчук визначають механізми правової 
соціалізації: у вигляді навчання, передачі досвіду і “символічної” 
соціалізації [5, 43]. 

Соціалізація у вигляді навчання ґрунтується, насамперед, на 
здобутті знань і засвоєнні тих норм, які прищеплюють повагу до 
відомого числа правил політичної і правової системи та соціальних 
ролей. Прищеплюється певний образ поведінки і діяльності. У цей 
процес включаються політичні і правові норми, знання політич-
них і громадських інститутів, механізму їх функціонування і т. д., 
що служить базою розуміння подій, що відбуваються, і дозволить 
виконувати свою роль громадянина, але особистість буде їх засво-
ювати і вивчати тільки в інтегрованому вигляді, виходячи зі своєї 
системи оцінок. 

Соціалізація за допомогою передачі досвіду виступає як плід 
власної соціально-політичної та правової поведінки і діяльності 
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особистості – через різні ролі, які доводиться грати людині, нако-
пичуючи позитивний і негативний досвід, тим самим формуючи 
відповідну схему поведінки. 

“Символічна” соціалізація ґрунтується на уявленнях, що вини-
кли з оцінок і реакцій на них з боку членів групи, класу, суспільства 
в цілому. Наприклад, передача пригорщі землі покупцеві у давнину 
знаменувала собою передачу права власності, а обмін перснями між 
нареченим і нареченою – скріплення шлюбу [7, 30]. Таким чином, 
особистість засвоює систему цінностей, норм за допомогою знаків. 

Г. Шиханцов виділяє предметний, традиційний і раціональний 
механізми правової соціалізації. Предметний механізм передбачає, 
що людина в процесі тієї чи іншої діяльності, взаємодіючи з іншими 
особами, засвоює відповідний образ дій, шаблон поведінки. Тради-
ційний механізм – коли людина, спостерігаючи дії людей у різних 
ситуаціях, засвоює відповідний спосіб поведінки. Раціональний – 
коли людина дізнається про правові цінності, стандарти правової 
поведінки з бесід з іншими людьми, з книг, із ЗМІ [11, 28]. 

Г. Іконникова і В. Ляшенко виділяють два напрями соціалізації: 
інтеріоризація і екстеріоризація. Інтеріоризація означає перекла-
дання зовнішніх вимог соціального середовища у внутрішній мотив 
дії, при цьому соціалізуючий вплив правового середовища реалізу-
ється через такі механізми:

– інформаційно-освітній: організована діяльність з розповсю-
дження і впровадження у свідомість правової інформації;

– стимуляційний: матеріальне і духовне заохочення, що спону-
кає людину до певної діяльності;

– регулятивно-контролюючий: система правових норм, припи-
сів, орієнтирів, еталонів, як імперативних, розпорядчих, так  
і не імперативних, таких, які стимулюють, надихають;

– організаційно-регулюючий: заснований на соціалізуючому 
впливі прав, обов’язків і повноважень людини в колективі, що 
випливають з її суспільного становища і виконуваних функцій. 

Перші три механізми соціалізації формують особистісні якості 
людини як правової істоти, оскільки пов’язані із засвоєнням право-
вих знань, формуванням правових переконань і ціннісних орієнта-
цій. В результаті такого засвоєння вимоги соціального середовища 
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набувають особистісний сенс і значення. Останній механізм орієн-
тований на отримання людиною досвіду правової поведінки. 

Другий напрям соціалізації – екстеріоризація, полягає в об’єкти-
візації внутрішнього світу людини в його діяльності, сходження від 
особистісних мотивів, установок, потреб, інтересів, цілей до прак-
тичних дій з їх реалізації. Автори представили систему правової 
екстеріоризації в такий спосіб:

– система індивідуальних правових потреб та інтересів усвідом-
люється і перетворюється в інтерес, а інтерес формує у люди-
ни ідеальне прагнення;

– система правових орієнтації і позицій (сукупність цілей, уста-
новок і оцінок), які породжують відповідні прерогативи і по-
ведінку для задоволення правових потреб людини. Змістом 
цієї системи виступають аксіологічний (ціннісний) і деонто-
логічні (нормативно-посадовий) аспекти, що формують уста-
новку людини, тобто її активне ставлення до правових норм 
і цінностей;

– система організації поведінки відповідно до потреб, норм, оці-
нок, що мобілізує на реалізацію власних цілей, потреб;

– система правової діяльності, що грає найважливішу роль в со-
ціалізації людини. За своєю суттю це практична реалізація по-
треб, інтересів, мотивів, цілей в поведінкових актах [3, 76–77]. 

До одного з основних механізмів правової соціалізації відно-
ситься правове виховання. Під правовим вихованням слід розуміти 
прогрес, спрямований на виховання правової свідомості, правової 
культури, правової поведінки особистості шляхом цілеспрямова-
ного впливу з урахуванням впливу зовнішніх чинників [7, 78]. 

Виокремлюючи систему механізмів правової соціалізації від уні-
версальних механізмів соціалізації, вважаємо, що саме поділ меха-
нізмів правової соціалізації на традиційний, інституційний, стилізо-
ваний (або субкультурний), міжособистісний та рефлексивний дає 
змогу всебічно дослідити механізм правової соціалізації в цілому. 

Традиційний механізм правової соціалізації забезпечує засво-
єння дитиною елементарних правил поведінки, правил суспільно-
го співжиття на первинному (дошкільному) етапі правової соці- 
алізації. 
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Інституційний механізм починає діяти вже на наступному ета-
пі правової соціалізації – перехідному (або навчальному). Першою 
такою інституцією стає школа, функцією якої є саме соціалізація 
учнів, в тому числі правова. Наступною такою інституцією є або 
вищий навчальний заклад, або місце праці. Інституційний меха-
нізм правової соціалізації здійснює вплив на особу протягом усьо-
го життя, тобто вже і на наступному – основному етапі правової 
соціалізації. 

Субкультурний (або стилізований) механізм правової соціа-
лізації діє в межах середовища, кола спілкування особи, від якого  
у великій мірі залежить рівень правової соціалізації особистості. 
Несприятливе або девіантне середовище може спричинити десоці-
алізацію особи. 

Міжособистісний механізм правової соціалізації також діє упро-
довж всього процесу життєдіяльності особи. Від тих осіб, які є авто-
ритетними, значущими для індивіда, з якими він себе ідентифікує,  
і залежить рівень сприйняття особою норм права, її правова куль-
тура та правосвідомість. 

Рефлексивний механізм визначає поведінку особи у момент ви-
бору між кількома варіантами, здатність обирати шлях, який не су-
перечить закону. Тобто це процес аналізу тих чи інших обставин, 
цінностей, внаслідок якого особа обирає ті цінності, які відповіда-
ють рівню її правової свідомості та культури. 

Таким чином проаналізовані у статті поняття надають можли-
вість певного узагальнення. Безперечно, розглядаючи механізми 
правової соціалізації можна зробити висновок, що для кожної ок-
ремої особи співвідношення впливу цих механізмів саме на рівень 
правової соціалізації є різним. Для особи, у родині якої, наприклад, 
дотримуються норм релігійної моралі, традиційний механізм буде 
мати значно вищий вплив на рівень правової соціалізації цієї осо-
би, ніж інші механізми. У випадку, якщо особа входить до якоїсь 
маргінальної групи, субкультурний механізм буде мати негативний 
вплив на правову соціалізацію такої особи. Зважаючи на те, що про-
цес правової соціалізації може мати як негативний, так і позитив-
ний напрям, то слід звернути увагу на можливості його удоскона-
лення. Останнє дозволить запобігти правовій десоціалізації. 
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Анотація
Статтю присвячено встановленню особливостей механізмів правової соціалі-

зації. Здійснено прикладне осмислення феномену механізмів соціалізації, на осно-
ві яких сформульовані висновки та пропозиції, що вирішують наукове завдання з 
розкриття філософсько-правового виміру механізмів правової соціалізації. 

Annotation
The article is devoted to the establishing of mechanism of legal socialization in the 

philosophy of law. The comprehensive review of the phenomenon of this mechanism 
is accomplished, on the basis of which the conclusions and proposals solving the 
scientific problem of disclosing the philosophic-legal dimensions of the abovementioned 
phenomenon are formulated. 
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ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ ТА ВИЗНАННЯ ЙОГО 
НЕДІЙСНИМ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ  

У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ХІХ – початок ХХ ст. ст.)

Ключові слова: припинення шлюбу, недійсний шлюб, подружжя, 
шлюбно-сімейне законодавство, Звід законів Російської імперії 1832 р.,  
українські землі. 

Keywords: divorce, invalid marriage, marriage, matrimonial legislation, 
the Set of laws of the Russian empire of 1832, Ukrainian lands. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. На сучасному ета-
пі розвитку української сім’ї здійснюється чимало нових, неприта-
манних для ментальності нашого народу коректив. Перш за все така 
трансформація пов’язана із глобалізацією суспільства, знецінення 
первинної мети створення сім’ї, яка була закладена ще нашими 
предками: повага подружжя одне до одного, повага між батьками 
та дітьми, збереження українських сімейних цінностей. Для того, 
щоб не допустити надлишок демократизації подружнього життя 
та негативних наслідків, які можуть виникнути на цьому підґрун-
ті, сучасним науковцям та законодавцям необхідно звертатися до 
історичних джерел. Адже саме звідти варто черпати основи для 
зміцнення сімейних відносин та вдосконалення сімейного законо-
давства України. Аналіз історії дає можливість констатувати факт 
самобутності та унікальності сімейного права України та враховую-
чи помилки минулого будувати перспективи у майбутнє. 

Зв’язок проблеми із важливими науковими чи практични-
ми завданнями. Дослідження історії розвитку шлюбно-сімейного  
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законодавства на українських землях ХІХ – початок ХХ ст. допомо-
же визначити вплив російського законодавства на тогочасні україн-
ські сімейні цінності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У сучасній історико- 
правовій науці дослідженню становлення та розвитку шлюбно- 
сімейного законодавства на українських землях у складі Російської 
імперії приділено недостатньо уваги. Окремої сучасної праці, яка 
була б присвячена вивченню історичного розвитку шлюбно-сімей-
них правовідносин на українських землях під упливом іноземного 
законодавства наприкінці ХVІІІ – початку ХХ ст. ст., досі немає. 

Окремим аспектам досліджуваної теми приділили увагу такі 
учені як В. Дабровські, С. В. Пахман, А. І. Загоровський, К. Д. Каве-
лін, І. Г. Оршанський, І. Бердников, К. П. Побєдоносцев, М. Ф. Вла- 
димирський-Буданов. Важливими для дослідження стали праці 
сучасних науковців І. М. Петренко, В. І. Озель, А. Ю. Колинько,  
Г. М. Пахомової та ін. 

Постановка завдання. Метою наукового дослідження є визна-
чення порядку припинення, визнання недійсним та розірвання 
шлюбу відповідно до російського законодавства, що діяло на укра-
їнських землях у ХІХ – на початку ХХ ст.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання:
1. Охарактеризувати підстави припинення шлюбу. 
2. Визначити умови визнання шлюбу недійсним. 
3. З’ясувати можливості подружжя розірвати шлюб. 
Викладення основного матеріалу дослідження. Шлюб з етично- 

моральних міркувань зазвичай укладається як довічний союз. Але 
за певних обставин моральний зв’язок між подружжям втрачаєть-
ся, а відтак зберегти шлюбні відносини не вдається. 

Співвідношення між законами різних народів і за різних часів 
було неоднаковим. Одні намагалися звести моральний закон про 
нерозривність подружнього життя до закону юридичного й ото-
тожнювали їх, суворо забороняючи розірвання шлюбу; інші, навпа-
ки, визнаючи шлюбні відносини як моральний закон, не вбачали у 
них суворої необхідності і допускали вільне розлучення [1, 122]. 

Російське законодавство, що діяло на українських землях, не ви-
знавало вільного розлучення, а, навпаки, проголошувало нерозрив-
ність подружнього життя. 



44

Розділ 1.  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ Й ПРАВА

Звід законів Російської імперії 1832 р. (далі – Звід), чинність яко-
го поширювалася на українські землі, передбачав визнання шлюбу 
недійсним у таких випадках: 1) якщо шлюб був укладений унаслі-
док примусу чи божевілля одного з подружжя (або обох); 2) якщо 
подружжя перебувало у родинній спорідненості між собою, тобто 
за кровною або духовною лініями, або у спорідненості між свояка-
ми; 3) якщо один із подружжя одружився вдруге, а перший шлюб  
не був розірваний чи припинений у встановленому законом по-
рядку; 4) якщо шлюб був укладений з особою, якій, після розі-
рвання попереднього, було заборонено вступати у новий шлюб;  
5) у разі недосягнення подружжям шлюбного віку або укладення 
шлюбу особами віком понад 80 років, укладення шлюбу вчетверте; 
6) укладення шлюбу священнослужителями чи ченцями; 7) укла-
дення шлюбу між православними і нехристиянами [2, c. 4]. Частину 
цих підстав (з деякими змінами) передбачено у чинному Сімейному 
кодексі України, зокрема щодо вільної згоди подружжя, одночасно-
го перебування в іншому шлюбі, споріднення, недосягнення шлюб-
ного віку (ст. 22, 22–24, 38–42) [3]. 

Якщо суд визнавав шлюб недійсним за наявності наведених при-
чин, то подружжя піддавалося церковному покаранню, а в окремих 
випадках чоловік чи дружина притягалися й до кримінальної відпо-
відальності (ст. 38) [2, 4]. 

Окрім визнання шлюбу недійсним, шлюбно-сімейне законодав-
ство Російської імперії розрізняло припинення шлюбу і його розір- 
вання. 

Об’єктивне припинення шлюбу відповідно до Зводу наставало  
у разі смерті одного з подружжя. У Зводі законів Російської імперії 
було визначено, що шлюб припиняється тільки у разі смерті одного 
з подружжя, внаслідок чого вдова або вдівець мали право на другий 
шлюб, за відсутності законних перешкод (ст. 43, 44) [2, 5]. Анало-
гічну підставу припинення шлюбу передбачено у ст. 104 Сімейного 
кодексу України [3]. 

Отже, можна стверджувати, що за своєю правовою природою 
шлюб був довічним. Як зазначає І. М. Петренко, православна цер-
ква упереджено ставилася до розлучення подружжя, вважаючи 
союз чоловіка і жінки священним [4, 76]. 
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Самовільне розірвання шлюбу без рішення суду лише за взаєм-
ною згодою подружжя не допускалося. Заборонялося також укла-
дення будь-яких договорів подружжя між собою, що мали на меті 
припинення шлюбного зв’язку (ст. 46) [5, 34]. Навіть у Книзі четвер-
тій “Про договірні зобов’язання” Зводу законів цивільних (ст. 1529) 
була передбачена недійсність договору, якщо він був укладений  
з метою розірвання законного шлюбу [2, 130]. 

Російське законодавство допускало розірвання шлюбу за життя 
подружжя “тільки духовним судом на прохання одного з подруж-
жя” на таких підставах:

1) у разі доведеного перелюбу одного з подружжя або його не-
спроможності до подружнього обов’язку;

2) коли одному з подружжя винесено вирок суду, за яким він 
позбавлявся усіх прав і привілеїв із засланням на проживан-
ня до Сибіру;

3) у разі безвісної відсутності одного з подружжя [5, c. 34]. 
Спробуємо коротко охарактеризувати кожну з цих підстав. 
Перша підстава – доведений перелюб одного з подружжя або 

його неспроможність до подружнього обов’язку. Оскільки ця під-
става містить дві складові, тому вважаємо за доцільне проаналізу-
вати їх кожну зокрема. 

Подружня вірність у тогочасному суспільстві мала важливе 
місце в особистих відносинах подружжя. Поняття вірності як мо-
рально-етичного аспекту, залежить від почуття гідності кожного 
з подружжя. Шлюбно-сімейне законодавство Російської імперії 
охороняло моральний обов’язок, а його порушення мало правові  
наслідки. 

Думки серед науковців з приводу перелюбу як підстави розі-
рвання шлюбу суперечливі. М. Страхов, зокрема, зазначав, що єди-
ною законною причиною для розлучення подружжя є порушення 
святості шлюбу через перелюб. Якщо сутність шлюбу – це кохання 
між подружжям, то відсутність або зникнення його за будь-яких 
умов руйнують шлюб у його основі, відтак причина для розлучен-
ня має бути природною і законною [6, 5]. Не погоджуючись із та-
кою думкою, І. Бердніков стверджував, що за такого трактування 
розлучення означало б природне припинення шлюбу. Розлучення,  
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на думку вченого, не є необхідністю, а лише можливістю, яка на-
дається волі подружжя. Як би тяжко не була осквернена святість 
шлюбних уз поведінкою одного з подружжя, розлучення не є 
обов’язковим для іншого і залежить від його доброї волі. Церков-
на влада також не схвалювала розлучення, навіть у разі перелюбу. 
Коли один із подружжя наполягав на розлученні, вона, навпаки, 
вважала за обов’язок схилити подружжя до примирення [6, 5, 9]. 

У системі судочинства, як зазначав церковний правознавець 
О. Загоровський, під перелюбом розуміли образу святості шлюбу 
фактом статевого зв’язку одного з подружжя зі сторонньою особою 
(однаково – одруженою чи вільною; однаково – чи буде такий зв’я-
зок мати характер тривалого співжиття, чи становити одиничний 
факт, якого цілком достатньо) [7, 130]. 

На відміну від попереднього законодавства, яке регулювало 
шлюбно-сімейні відносини на українських землях, Звід законів Ро-
сійської імперії 1832 р. щодо тлумачення перелюбу вирізняв два ас-
пекти: 1) право вимагати розлучення належало однаковою мірою 
і чоловікові, і дружині; 2) винному в перелюбі (і чоловікові, і жін-
ці) назавжди заборонялося укладати новий шлюб після відбування 
церковної епітимії. Винному у перелюбі після відбування покаран-
ня дозволялося знову відновити шлюб за умови, що невинна сторо-
на подружжя була згодна на це, без обмеження будь-яким терміном 
давності. Отже, норма про перелюб як привід (причина) для розлу-
чення, набула нового демократичного характеру. 

Якщо порівнювати правове регулювання перелюбу у Зводі з 
тогочасним європейським законодавством, то, зокрема, у Фран-
ції жінка, яка зрадила своєму чоловікові могла бути засуджена до 
тюремного ув’язнення. Чоловік міг бути покараний тільки у тому 
разі, якщо відкрито жив із коханкою у спільному з дружиною домі. 
Якщо його вина була доказана, то він повинен був сплатити грошо-
вий штраф у розмірі від 100 до 2000 франків [8, 255]. Відтак, фран-
цузьке законодавство ХІХ ст. наділяло чоловіка правом мати кохан-
ку за умови, що він не буде приводити її до дому. Отже, норма щодо 
перелюбу, закріплена у Зводі, мала доволі позитивний характер 
щодо питання гендерної рівності, оскільки, як прослідковується,  
у деяких системах законодавства європейських країн цього періоду 
злочином уважалася лише невірність дружини. 



47

Санагурська Г. М. Порядок припинення шлюбу та визнання його недійсним...

Щодо розлучення через неспроможність одного з подружжя до 
шлюбного сумісного життя, то йдеться, зокрема, про хворобливий 
стан подружжя та відсутність дітей у шлюбі (ст. 48) [2, 5]. Ці підста-
ви для розлучення постають, на перший погляд, як беззаперечні. 
Але В. Ципін зазначає, що фізичну неспроможність до шлюбного 
сумісного життя не слід ототожнювати з нездатністю до народжен-
ня дітей, яка, на його думку, не є перешкодою для укладення шлюбу, 
а, відповідно, й приводом для розлучення [9, 346–347]. 

Нездатність чоловіка або дружини мати дітей порушувало осно-
вну мету шлюбу – народження і виховання нащадків. Тому здоровій 
особі дозволялося укласти новий шлюб і народжувати в ньому дітей. 

З іншого боку, неспроможність одного з подружжя до шлюбно-
го сумісного життя перешкоджала здійсненню фізичних стосунків  
у шлюбі – злиттю подружжя в одну плоть, а тому становило при-
чину розірвання шлюбу. Відтак мали враховуватися такі умови:  
1) нездатність одного з подружжя до сумісного життя мала бути 
природною або, принаймні, наступити до укладення шлюбу; якщо 
ж вона настала вже під час існування шлюбу, то не може бути під-
ставою для його розірвання (ст. 49) [2, 5]. Якщо неспроможність 
одного із подружжя виникала під час шлюбу, то, на думку законо-
давця, вона мала визнаватися як подружнє нещастя, яке обоє мали 
терпляче зносити, пам’ятаючи про свої подружні обов’язки та усві-
домлюючи всю святість шлюбу. Наслідком розлучення на цій під-
ставі була заборона хворому вступати в новий шлюб. Однак ця пе-
решкода не вважалася безумовною, оскільки була не покаранням, 
а лише запобіжним заходом. Засвідчене у встановленому порядку 
одужання сприяло відновленню можливості вступу в шлюб. 

Позов до суду про фізичну неспроможність виконувати подруж-
ні обов’язки міг бути поданий лише через три роки після укладення 
шлюбу (ст. 48) [2, 5]. 

Друга підстава розлучення – якщо один із подружжя позбавле-
ний вироком суду усіх прав стану або засланий до Сибіру з позбав-
ленням усіх особливих прав і переваг. Розлучення через криміналь-
не покарання одного з подружжя могло відбутися лише за умови, 
що другий відмовлявся податися за ним добровільно у місця вико-
нання покарань для сумісного життя (ст. 50) [2, 5]. 
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Третьою підставою розірвання шлюбу була безвісна відсутність 
одного з подружжя. Відсутність інформації про місцезнаходження 
зниклого подружжя визнавалася законною підставою і за церков-
ними (ст. 233 Уставу духовних консисторій) [10, 90], і за світськими 
законами (ст. 54 Зводу законів цивільних) [2, 6]. 

Відсутність понад п’ять років чоловіка чи дружини могло роз-
глядатися не тільки як факт смерті, а й як утеча від своєї “полови-
ни”. Більше того, особа, що безпідставно покинула своє подруж-
жя (зникла, бо втекла), каралася як така, що вчинила перелюб, 
з позбавленням права в майбутньому вступити у другий шлюб  
(ст. 256 Уставу духовних консисторій) [10, c. 96]. Це рішення ух-
валювалося без обов’язкової присутності винуватої особи в суді. 
Але в 1895 р. було запроваджено положення, відповідно до яко-
го передбачено відкладення розгляду питання про вину зниклої 
сторони подружжя до визначення її місця знаходження або поя-
ви перед судом. Положення також визначало порядок розсилання 
повістки батькам і родичам подружжя, а також усім особам, які 
могли мати відомості про відсутнього. Розсилання здійснювала 
духовна консисторія через поліцію. Водночас консисторія друку-
вала у “Церковних відомостях” відповідні оголошення. Через рік 
після виходу оголошення консисторія розглядала справу, і за ос-
таточного переконання щодо безвісної відсутності ухвалювалося 
рішення про розірвання шлюбу [11, 413]. 

Підстави, за якими допускалося розлучення, були однаковими 
для осіб будь-якого віросповідання. 

Позов про розірвання шлюбу (розлучення) подавався до суду 
православної церкви. Справами щодо розлучення відали церковні 
органи, керуючись при цьому відповідними правилами Уставу ду-
ховних консисторій. 

Провідну роль у регулюванні інституту розірвання шлюбу мав 
Святіший Синод, який виконував і законодавчу, і судову функції, а з 
1805 р. цей орган розглядав усі шлюбно-розлучні справи [12, 80–81]. 

Єпархіальна влада мала повноваження відмовляти у позовах 
про розлучення та не передавати справу до Святішого Синоду, що 
було зумовлено прагненням церкви зберегти родину у шлюбі. Якщо 
подружжя, що розлучилося, згодом у каятті просило поновити  
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їхній колишній шлюбний союз, Святіший Синод їм “не відмовляв  
у своєму на то зволенні” [13, 10]. 

Розлучення, як і шлюб, здійснювалося в умовах конкуренції норм 
шлюбно-сімейного й церковного права. Наприкінці ХІХ ст. держав-
на влада вже мала доступ до розгляду приватних справ, що доти на-
лежали до церковного управління та суду. Тобто монополія церкви 
на розлучення зазнала значного послаблення. Зокрема, справи про 
розподіл майна подружжя розглядалися цивільними судами. Отже, 
наприкінці ХІХ ст. підпорядкування шлюбно-розлучних справ ча-
стково переходило до світських органів. 

Норми Зводу про розірвання шлюбу суперечили звичаєво-
му праву, що побутував в українських селах і відповідно до якого 
шлюб уважався довічним. Коли у шлюбі не було дітей, розлучення 
не виправдовувалось. Сам інститут розлучення, як такий, існував 
і згідно зі звичаєвим правом мав свої ритуали. На знак того, що 
шлюбні стосунки припинено, розривався навпіл пояс або рушник, 
відтак і вислів “розірвання шлюбу”. Якщо шлюб розривався через 
легковажне ставлення до нього, ініціатор розлучення покидав осе-
лю і місцевість “у чому стояв” [14, 37]. 

Загалом офіційне розірвання шлюбу в українських губерні-
ях ХІХ ст. у складі Російської імперії не було поширеним явищем.  
У Херсонській і Катеринославській єпархіях у 1840–1860 рр. було 
розірвано лише 41 шлюб, а основними підставами розлучень були 
багатошлюбність та безвісна відсутність одного з подружжя [15, 
124]. Характерними і надалі були самовільні розлучення без затвер-
дження в духовному суді, оскільки багато подружніх пар, офіційно 
не розлучаючись, жили нарізно. 

Порядок розірвання шлюбу на українських землях у складі Ро-
сійської імперії ХІХ ст. не мав нічого спільного з умовами розірван-
ня шлюбу за чинним Сімейним кодексом України 2002 р., який пе-
редбачає відмінний від загальноімперського законодавства спосіб 
розірвання шлюбу – за спільним бажанням подружжя [3]. 

Отже, російське законодавство, яке у ХІХ – на початку ХХ ст. 
було чинним на більшості українських земель визначало поря-
док визнання шлюбу недійсним, припинення шлюбу та розірван-
ня. Шлюбно-сімейні норми не допускали вільного розлучення без  
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рішення суду. Розлучення, як і укладення шлюбу, здійснювалося 
за конкуренції норм шлюбно-сімейного та церковного права. Од-
нак наприкінці ХІХ ст. підпорядкування шлюбно-розлучних справ  
частково перейшло до світських органів. 
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Анотація
У статті проаналізовано особливості порядку припинення, визнання не-

дійсним та розірвання шлюбу на українських землях у складі Російської імперії 
ХІХ–ХХ ст.ст. Визначено, що російське законодавство допускало розлучення для 
православних християн тільки через духовний суд на прохання одного з подруж-
жя на основі чітко визначених підстав. Встановлено, що самовільне розірвання 
шлюбу без рішення суду, лише за взаємною згодою подружжя, не визнавалося. 

Annotation
The paper analyzes the peculiarities of the procedure of marriage ending, annulment 

and divorce on Ukrainian lands in the Russian Empire XIX–XX centuries. Determined 
that Russian legislation allowed the divorce for Orthodox Christians only via church 
court on the requirement of one of the married couple on the grounds of clearly defined 
reasons. Established that the self-decided divorce without the court’s decision only by 
mutual agreement of the couple was not accepted. 
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Постановка проблеми. Гнітючим є той факт, що українському 
народові з давніх-давен намагались нав’язати думку про те, що він 
є похідним від інших народів, через що, відповідно, має їм підкоря-
тись. Не погоджуючись з таким станом речей, українці виборюють 
своє право на вільне, незалежне проживання на власній землі. Крім 
активної фізичної боротьби, українська нація страждала й від ідео-
логічного нищення, яке продовжується й у наш час. 

Стан дослідження. Становищем української нації переймалась 
велика кількість українських правників, серед яких одним із най-
активніших був Сергій Шелухін. Він займався аналізом історичних 
документів та писав про те, наскільки підступним є нищення укра-
їнської державності. 

Мета дослідження. За рахунок політико-правових підстав до-
вести право української нації на державність. Показати наскільки 
далеким є уявлення деяких націй про те, що український народ по-
винен бути їм підвладним. 

Вступ. Як відомо, шлях українців до власної державності був 
довгим та нелегким, багатим на історичні події, які й у наш час 
мають неоднозначний характер. І. Лисяк-Рудницький писав: “Не-
має підстав припускати, що прагнення утвердитися як нація серед 



53

Ясінська М. І. Політико-правові підстави Української державності у працях С. Шелухіна

українців було у своїй основі слабшим, ніж серед інших новона-
роджуваних націй. Але, можливо, жодному іншому національному 
рухові не довелося долати таких великих перешкод” [1, 473]. Щоб 
мати можливість використати право на власну державність, укра-
їнському народові потрібно було подолати низку стереотипів та 
міфів, що їх створювали панівні нації протягом століть. Надзвичай-
но важко було зруйнувати міф про єдину великоросійську націю, 
в якій українці були лише етнографічною гілкою. Неодноразово 
український народ змушений був доводити, що він є окремою наці-
єю, а тому має повне право на самостійне державне існування. Під 
час боротьби за власну державність український народ опинявся на 
узбіччі історичного прогресу, намагаючись перебороти потужний 
опір, вкрай упереджене і недоброзичливе ставлення до нього ін-
ших суб’єктів політичного життя, оскільки вирішення українського 
питання докорінно змінювало баланс сил не лише в межах Росії та  
Австро-Угорщини, а й Європи загалом [2, 54]. 

Виклад основного матеріалу. Представники української наукової 
еміграції, безпосередні учасники подій 1917–1920 рр., вагому частину 
своїх науково-теоретичних праць присвятили обґрунтуванню полі-
тико-правових підстав української державності та можливим шля-
хам її реалізації. Розумовий потенціал українців дав змогу науково 
підтвердити самодостатність та відокремленість українського етно-
національного буття. Теоретики української суспільно-політичної 
думки, захищаючи право на власну державність, зуміли вирватись  
з обіймів російського та польського світосприйняття [3, 182]. 

Концепція українського державного будівництва С. Шелухіна 
бере свій початок із обґрунтування ним політико-правових підстав 
української державності. Вирішуючи вказану центральну проблему, 
він запропонував можливі шляхи розвитку Української держави на 
основі національного і світового досвіду. Будучи фахівцем з міжна-
родного права, вчений розвивав ідею суверенітету держави у між-
народних відносинах, він також акцентував увагу на зовнішньопо-
літичних орієнтирах України. Аналізуючи тогочасні та минулі події 
міжнародної практики, С. Шелухін робить спробу обґрунтувати 
найбільш ймовірний варіант становлення України як повноцінного 
суб’єкта міжнародних відносин, встановити її місце на геополітич-
ній карті світу. 
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Здійснюючи наукові дослідження та аналіз подій національно- 
визвольних змагань 1917–1920 рр., вчений вивів основні завдання 
державницьких устремлінь українців, а саме: жити на власній землі 
при повній політичній незалежності; всесторонньо розвивати свою 
національну культуру; будувати систему добросусідських і мирних 
відносин з усіма народами; підтримувати стосунки з новоутворени-
ми державами колишньої Російської імперії на основі вільних між-
народних договорів; уникати будь-якої імперської політики, а також  
можливість добровільного приєднання до міжнародних угод. Тож, 
з цілковитою упевненістю можна говорити про першочергову мету 
українського народу, яка полягала у відновленні власної державнос- 
ті та її економічного добробуту. Вчений висловив переконання в тому, 
що український народ на своїй землі може і хоче реалізувати прого-
лошені цілі відповідно до своєї національної ідеології за наявності 
можливості вільно обирати та співпрацювати з іншими державами. 

Намагаючись підтвердити права українців на самостійне існуван-
ня, вчений спрямовував свою увагу на два переломних моменти в іс-
торії становлення української державності: 1) умови договору 1654 р. 
Б. Хмельницького з московським царем; 2) державно-правові наслідки 
абдикації царя в лютому-березні 1917 р. Очевидною є проблема росій-
сько-українських взаємин, яку С. Шелухін вважав досить складною. 

Крім С. Шелухіна питання української державності вивчали й 
інші учені, серед яких був і О. Ейхельман, який так написав про сус-
пільно-політичне становище українців в межах Російської імперії:  
“...Попередню неправду, пануючу в державах: примушення нації 
жити в чужій національній державі, – де вона не одержує повного 
задоволення своїх національних потреб та ідеалів, а, навпаки, часто 
терпить гніт і навіть приниження, – ця неправда, яка містить в собі 
таку масу образ для національної свідомості, і яка вимагає до всього 
цього ще обов’язкової лояльності і патріотизму відносно гнобителів, 
пануючих в державі за правом сильнішого...” [4]. Вчені засуджували 
такий формат україно-російських взаємовідносин, адже він не від-
повідав демократичним і правовим основам міжнародних відносин. 

На превеликий жаль доводиться констатувати, що століттями 
український народ переживав процес русифікації, нищення культу-
ри та національної самобутності. Політичні та фізичні насильства 
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над українцями були тривалими та важкими: “...Продовжувалась по-
літика викорінення всіх національних, культурних і релігійних осо-
бливостей українського народу, який складав більшість населення 
України. Проводилась русифікація української школи, української 
церкви і переслідування української мови, яка у відношенні до росій-
ської мови утворювала окрему гілку, як окремі південно-слов’янські 
мови, чеська і польська мови” [5, арк. 86]. Варто відзначити, що навіть 
при таких несприятливих умовах український народ зміг зберегти 
національні традиції та національну ідентичність, ідеологію, не мен-
шою мірою, ніж поляки, грузини, вірмени та інші народності. Можна 
говорити про протилежний ефект централізованої антиукраїнської 
політики царської Росії. Вона призвела до посилення протистояння  
і ворожнечі між українцями і росіянами, які виступали у ролі гноби-
телів національної культури України. На думку С. Шелухіна законо-
мірним був опір української сторони з початку укладення Переяслав-
ської угоди та спроби реалізувати своє право на самостійність. 

С. Шелухін як і О. Ейхельман уникали політичної упередже-
ності та вказували на факт спотворення історико-політичної нау-
ки, особливо намагання представників російських наукових шкіл 
фальсифікувати первинний зміст Переяславської угоди, тракту-
ючи її виключно як акт об’єднання народів, васалітет, залежність. 
С. Шелухін неодноразово наголошував на тому, що Переяславська 
угода є виключно союзним договором, укладеним між Україною як 
суверенною державою і московським царем. Враховуючи це, сус-
пільно-політичне насильство Москви щодо України, наголошує  
С. Шелухін, було протиправним [6, 404–408]. На противагу йому  
Р. Лащенко розглянув Переяславську угоду як своєрідний ком-
проміс, до якого вдався Б. Хмельницький, щоб виробити легальну 
форму відокремлення України від Речі Посполитої [7, 96]. Схожою 
до цих тверджень була позиція І. Лисяка-Рудницького, зокрема 
він писав, що угода в Переяславі не означає “воз’єднання” України  
з Росією та поглинання України російською державою [1, 73]. 

Висновки. Завдяки працям С. Шелухіна ми можемо по-новому 
зрозуміти та оцінити відомі факти української революції початку 
ХХ ст. Не зважаючи на те, що українська революція не досягнула 
своєї остаточної мети, проте вона внутрішньо трансформувала 
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суспільство України, перетворивши українців у модерну політичну 
націю. Щоб з’ясувати сутність проблем, характерних для процесу 
політичного самовизначення української нації, С. Шелухін здійснив 
аналіз історичного минулого, розглянув передумови виникнення 
труднощів державотворчого процесу і, базуючись на ній, запропо-
нував концепцію державницького розвитку України. 
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Анотація
Стаття відображає підстави української державності, які досліджував Сергій 

Шелухін. Відомим є факт заперечення існування української держави та україн-
ської нації та спроби насаджування проросійської ідеології. Виборювання своїх 
прав на незалежність та на проживання на власній землі є болючим та актуальним 
питанням як десятки та сотні років тому, так і в наш час. 

Summary
The article reflects the grounds Ukrainian statehood, research which, among other 

scientists, engaged and Sergey Shelukhin. It is well known fact denying the existence of 
the Ukrainian state and Ukrainian nation and attempts planting pro-Russian ideology. 
The struggle for their rights and independence to stay on their own land is painful and 
current issues as tens or hundreds of years ago and today. 
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Постановка проблеми. В системі актів, які забезпечують регулю-
вання адміністративних правовідносин у сфері охорони здоров’я, 
окрім актів законодавства (законів, підзаконних актів) містяться 
акти роз’яснення і тлумачення норм права. Термін “тлумачення”  
(інтерпретація) означає роз’яснення, розкриття сутності певного 
явища. Цей термін не є суто правовим, він використовується також й 
іншими гуманітарними науками, досягнення яких враховуються при 
розробленні теорії тлумачення права [1, 419]. Тлумачення є одним 
із суттєвих чинників, за допомогою якого окремі правові акти здо-
бувають точне роз’яснення в процесі їх застосування, а нові правові  
акти органічно входять до існуючої системи законодавства [2, 11]. 

Аналіз останніх досліджень. Розробка наукових засад сучасної 
доктрини українського законодавства і права сприяла появі праць 
українських дослідників правових відносин у сфері охорони здо-
ров’я людини і населення: С. В. Антонова, Н. Б. Болотіної, В. Б. Бу- 
леци, І. В. Виноградової, Т. В. Волинець, В. О. Галай, Р. Ю. Гревцо-
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вої, Л. М. Дешко, Н. В. Ілларіонової, О. О. Прасова, В. О. Савченка,  
В. М. Самсонова, А. А. Старченко, В. Ю. Стеценко, О. В. Солдатен-
ко, М. В. Співак, І. Я. Сенюти, В. Ю. Стеценко, Д. В. Карамишева, 
О. Ю. Кашинцевої, A. M. Коваль, Н. І. Копачовець, О. В. Крилова, 
П. Є. Лівака, Б. О. Логвиненка, К. Б. Наровської, Т. О. Тихомирової, 
Я. М. Шатковського, І. В. Шатковської та ін. Однак жоден з них не 
присвятив свою увагу питанням тлумачення правових норм у цій 
сфері відносин. 

Актуальність питань правового регулювання відносин у цій 
сфері останнім часом помітно зростає, про що свідчить і швидкий 
розвиток законодавства, і поява значної кількості публікацій у нау-
ковій періодиці, колективних та індивідуальних монографій, і захи-
щених дисертацій, видань наукової, публіцистичної та навчальної 
літератури з означеної тематики, і видання всеукраїнського науко-
вого-практичного журналу “Медичне право” і, врешті-решт, про-
ведення численних наукових і практичних заходів – регіональних, 
всеукраїнських та міжнародних конференцій, симпозіумів, засідань 
“круглих столів” та ін. 

Формулювання цілей статті. Тлумачення норм права – це інте-
лектуально-вольова діяльність із встановлення справжнього змісту 
правових актів з метою їх реалізації і вдосконалення [3, 217–218].  
У більш широкому аспекті тлумачення норм права можна розуміти 
як специфічну людську діяльність, яка спрямована на осмислення 
норм права, на розуміння їх справжнього змісту [4, 419], а також як 
особливе соціальне і наукове явище, яке є необхідним елементом ме-
ханізму правового регулювання. То ж слід з’ясувати правову природу 
цих актів та їх місце в загальній системі правового і, зокрема, адміні-
стративно-правового регулювання та його правовому механізмі. 

Виклад основного матеріалу. Акти тлумачення норм права (ін-
терпретаційні акти) є тим засобом, який забезпечує однакове ро-
зуміння і застосування чинних нормативних актів. Прикладів тлу-
мачення норм права, які діють у сфері охорони здоров’я населення, 
є безліч. Деякі з них зустрічаються у підзаконних нормативно- 
правових актах. Одним з них можна назвати Інструкцію щодо 
констатації смерті людини на підставі смерті мозку, затверджену 
наказом МОЗ України від 25 вересня 2000р. № 226 [5]. Як видно  
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з її назви, ця інструкція нормативно закріплює методику визначен-
ня смерті людини внаслідок смерті її головного мозку, а не зупинки 
серцевої діяльності, як це вважалося раніше. 

Протягом тривалого часу серед медиків не було точно визначено, 
який момент вважати смертю людини – зупинку діяльності серця, 
припинення дихання чи смерть мозку. З приводу цього тривалий 
час в науковому медичному середовищі відбувались дискусії. І лише 
в 1999 р. у Законі України “Про трансплантацію органів та інших 
анатомічних матеріалів людині” [6] у ст. 15 було нормативно закрі-
плено положення, згідно з яким “людина вважається померлою з 
моменту, коли встановлена смерть її мозку”. Однак, як було визначе-
но в нормі цієї статті закону, діагностичні критерії смерті мозку та 
процедура констатації смерті людини встановлюються МОЗ Украї-
ни, що й зроблено в зазначеній інструкції, де уточнено, що “смерть 
мозку – це повне та незворотне припинення всіх його функцій, які 
реєструються при серці, що працює, та примусовій вентиляції леге-
нів. Смерть мозку прирівнюється до смерті людини”. 

Отже, тлумачення – не звичайний розумовий процес, не простий 
акт пізнання, а інтелектуально-вольова організаційна діяльність, 
процес, що протікає в часі. Він включає два самостійні компоненти: 
з’ясування і роз’яснення. З’ясування – процес розуміння, усвідом-
лення змісту норм “для себе”. Роз’яснення ж – пояснення, доведення 
засвоєного змісту для інших [4, 217–218]. 

Акти тлумачення норм права (інтерпретаційно-правові акти) 
поряд з нормативно-правовими актами (джерелами права) і актами 
застосування норм права (правозастосовними, індивідуальними 
актами) складають особливу, окрему групу правових актів. Тлума-
чення норм права є необхідним для тих актів, які з різних причин 
мають потребу в додатковому роз’ясненні їх змісту в зв’язку з не-
точністю формулювання правової норми, ускладненнями, що ви-
никли, або неправильною практикою їх застосування. Повною мі-
рою це стосується правових норм, що діють у сфері регулювання 
відносин щодо охорони здоров’я населення. Певна частина з них 
була прийнята ще на початку 90-х рр. ХХ ст. і до сьогодні містить то-
гочасні, зараз вже не актуальні уявлення про систему охорони здо-
ров’я, медичну допомогу, зокрема, її безоплатність, фінансування 
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цієї сфери лише з державного бюджету. Деякі інші – містять неточні 
юридичні позиції і поняття. Тому протягом тривалого часу й досі 
триває наукова дискусія щодо розуміння змісту і співвідношення 
термінів “медична допомога” і “медична послуга”, які використову-
ються в окремих актах законодавства [8, 382]. 

Необхідність тлумачення правової норми зумовлена можливи-
ми суперечностями між її формою і змістом. Тлумачення в пра-
вовому регулюванні суспільних відносин полягає виключно в 
правильному, глибокому розумінні дійсного змісту норм права та 
його розгорнутому, обґрунтованому роз’ясненні іншим суб’єктам 
суспільних відносин [3, с. 149]. Зміст права знаходить свій вираз  
у нормативно-правових актах, які не завжди точно і достеменно  
виражають волю законодавця. Низький рівень юридичної техніки 
і, як наслідок, недоліки технічного характеру приводять до пропус-
ків, суперечностей, спотворення змісту норми права. У подібному 
випадку тлумачення – це засіб пізнання справжнього змісту юри-
дичних норм. 

Необхідність тлумачення правових норм пояснюється непов-
ним охопленням юридичними нормами фактичних умов життя 
(наприклад, в медичній науці і практиці широко застосовується 
термін “лікарська (медична) помилка”, що полягає у добросовісній 
помилці лікаря при встановленні діагнозу захворювання чи при-
значенні лікування і виключає його юридичну відповідальність, але 
який не має свого визначення і закріплення в актах законодавства)  
[9, т. 3, с. 490], невизначеним характером норми права, наявністю 
спеціальних, насамперед, оціночних понять і визначень, у яких 
нелегко розібратися юридично непідготовленій людині без спеці-
ального тлумачення (наприклад, у ступені тяжкості тілесних уш-
коджень або шкоди, заподіяних здоров’ю людини), нечіткістю, 
схематизмом, помилковістю нормативних понять – як результату 
недогляду, недбалості правотворчих органів. 

Гостра необхідність у тлумаченні права виникає також через су-
перечність між формальним характером правових норм і динамі-
кою суспільних відносин. Через формальну визначеність правові 
розпорядження залишаються незмінними, стабільними аж до часу 
їх зміни. В той же час суспільне життя змінюється постійно. Тому 
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нерідко закон застосовується в умовах, що істотно змінилися з мо-
менту його видання. 

Необхідність тлумачення норм права іноді випливає із змісту 
самого нормативного акту, коли в ньому зустрічаються вирази  
“і т. д. ”, “тощо”, “інші”. Встановити їх дійсне значення можна лише за 
допомогою тлумачення. 

До прикладу, Конституційний Суд України, розглядаючи консти-
туційне подання 53 народних депутатів України щодо офіційного 
тлумачення положення ч. 3 ст. 49 Конституції України “у держав-
них і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога 
надається безоплатно” (справа про безоплатну медичну допомогу), 
змушений був дослідити загальноприйнятий зміст і дати офіційне 
тлумачення термінів “медична допомога” та “медична послуга”, за-
лучивши для розгляду справи майже всі провідні українські нау-
кові центри, медичні університети й академії, відомих учених і на-
віть провідних фахівців Європейського регіонального бюро ВООЗ. 
Суд дійшов висновку, що “дефініції зазначених понять різноманітні 
і збігаються лише в окремих частинах чи елементах. Так, “медич-
на допомога” і “медична послуга” трактуються і як синоніми, і як 
антоніми, і як одна складова частина іншої”. Суд встановив, що 
термін “медична допомога” широко вживається у національному 
законодавстві України, існують його різні визначення, дані ВООЗ, 
науковцями медичних університетів й академій та ін. Однак цілісна 
правова дефініція цього поняття у законах України відсутня, а тому 
потребує свого нормативного врегулювання, що виходить за межі 
повноважень Конституційного Суду України [10]. 

Результатом юридичного тлумачення повинна бути визначеність 
(“так” або “ні”), а не двозначність (“і так, і ні”) у висновках суб’єк-
та тлумачення змісту юридичних норм. Результати тлумачення не 
можуть виходити за межі норми, що тлумачиться. Розглядаючи  
у 2002 р. справу про безоплатну медичну допомогу, Конституційний 
Суд України вирішив, що положення ч. 3 ст. 49 Конституції Украї-
ни “у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична 
допомога надається безоплатно” слід розуміти так, що у державних 
та комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога нада-
ється всім громадянам незалежно від її обсягу та без попереднього, 



63

Гладун З. С. Оосбливості тлумачення норм права, які регулюють адміністративні правовідносини...

поточного або наступного їх розрахунку за надання такої допомо-
ги”, тобто безкоштовно для одержувача такої допомоги [10]. 

Саме по собі тлумачення норми права не містить (і не повинно 
містити) самостійної (окремої) норми права. Воно лише встановлює 
зміст і сферу дії правового акта, що тлумачиться, права і обов’язки 
(правовий статус) суб’єктів права, вказує, як зміна умов, поява но-
вих фактів впливають на застосування норми права та ін. 

Тлумачення правових норм, як правило, не має самостійного, 
обов’язкового значення у відриві від акта, що тлумачиться, і разом 
з його скасуванням (зміною) втрачає свою юридичну силу. Так, 
наприклад, Державний комітет України з питань регуляторної по-
літики та підприємництва прийняв рішення від 11 липня 2000 р.  
№ 17-78/7 “Про необхідність усунення порушень вимог Указу 
Президента України від 3 лютого 1998 р. № 79/98 “Про усунення 
обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності 
Міністерством охорони здоров’я України”, в якому вказав, як це 
видно з назви вказаного документа, на факти невідповідності рі-
шень міністерства вимогам Указу Президента України. Таким чи-
ном, орган виконавчої влади “екстраполював” вимоги, що містять-
ся в Указі Президента, на підзаконні нормативно-правові акти 
МОЗ України і, виявивши певну невідповідність останніх, дав їм  
своє тлумачення. 

У теорії права виокремлюють два види тлумачення: 1) з’ясуван-
ня змісту (інтерпретація) юридичних норм “для себе”; 2) роз’яснен-
ня – розкриття змісту юридичних норм “для інших” [3, 14]. 

Види тлумачення розрізняють і за об’єктом тлумачення. Таким 
може бути або нормативний акт в цілому, або окрема його норма. 
Об’єктом тлумачення може бути не тільки нормативний, але і право- 
застосовчий акт. 

Однак вирішальним моментом у визначенні видів тлумачення 
правових норм є суб’єкт – особа або орган, що дає це тлумачення. 
Залежно від суб’єктів інтерпретації тлумачення має різні юридичні 
наслідки. За суб’єктами і юридичними наслідками тлумачення пра-
вової норми може бути як офіційним, так і неофіційним. 

Під офіційним тлумаченням розуміється роз’яснення змісту  
і мети правових норм, яке сформульовано в спеціальному акті 
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уповноваженим органом у рамках його компетенції і має юридично 
обов’язкову силу для всіх, хто застосовує норми права, що роз’яс-
нюються, і які регулюють правовідносини у сфері охорони здоров’я. 
Наприклад, правом офіційного тлумачення Конституції України 
наділений лише Конституційний Суд України. Його тлумачення  
є загальнообов’язковим на всій території держави. 

Офіційним тлумаченням займається вузьке, чітко визначене на 
конституційному рівні, специфічне коло учасників. У сфері охо-
рони здоров’я населення право офіційного тлумачення правових 
норм надано і спеціально уповноваженому центральному органу 
виконавчої влади – МОЗ України. Прикладом цього є наказ вказа-
ного міністерства від 14 травня 2003 р. № 210 “Про затвердження 
критеріїв віднесення наркотичних (психотропних) лікарських засо-
бів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотроп-
них речовин і прекурсорів, до категорії лікарських засобів, які 
відпускаються без рецептів, та переліку цих засобів” [11], який міс-
тив роз’яснення щодо критеріїв віднесення до наркотичних і пси-
хотропних речовин та був виданий для розвитку відповідних пра-
вових норм, що містилися у Законах України “Про лікарські засоби” 
та “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин 
їх аналогів і прекурсорів”. 

Офіційне тлумачення норм права є обов’язковим для тих актів, 
які з погляду органу, особи чи групи осіб (суб’єктів права на звер-
нення щодо тлумачення) мають потребу в додатковому роз’ясненні 
в зв’язку з ускладненнями, що виникли під час їх реалізації, або не-
правильною практикою щодо їх застосування [13, 437–438]. 

Тлумачення відбувається шляхом прийняття відповідного акту. 
На думку О. Ф. Скакун, ознаки акта тлумачення норм права поля-
гають у тому, що він:

1) розкриває зміст (смисл, мету) правових норм, виражених  
у приписах відповідного юридичного акта;

2) діє в єдності з тим нормативно-правовим актом, у якому міс-
тяться норми права, що тлумачаться, залежить від нього і, як 
правило, поділяє його долю;

3) є формально-обов’язковим для всіх, хто застосовує норми,  
що роз’яснюються;
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4) не виходить за межі норми, що роз’яснюється; становить 
уточнювальне судження про норму права, а не новий норма-
тивний припис;

5) в ієрархії юридичних актів слідує за актом, положення якого 
розтлумачено, його місце серед юридичних актів визначаєть-
ся компетенцією органу чи установи, які його ухвалили;

6) приймається лише нормотворчими чи спеціально уповнова-
женими суб’єктами, установами – національними (напри-
клад, Конституційним Судом України) і міжнародними, чию 
юрисдикцію визнала держава (наприклад, акти Європейсько-
го суду з прав людини, Комітету ООН з прав людини );

7) має спеціальну письмову форму вираження акта – документа 
(роз’яснення, інформаційний лист та ін.);

8) діє у просторі відповідно до простору дії витлумаченої норми 
права, а у часі може набувати як прямої, так і зворотної сили; 
межі його зворотної сили визначаються моментом набрання 
чинності юридичним актом, який тлумачиться [14, 445]. 

Таким чином, акт офіційного тлумачення правової норми, що 
регулює відносини у сфері охорони здоров’я, можна визначити як 
акт-документ, що роз’яснює порядок застосування такої норми пра-
ва, сформульований компетентним органом у рамках його повно-
важень, і має обов’язкову силу для всіх суб’єктів правовідносин, що 
виникають у сфері охорони здоров’я населення, які застосовують 
норму, що роз’яснюється. Він не є джерелом права, оскільки це не 
правотворчий акт, яким встановлюються нові правові норми, вно-
сяться зміни у прийняті раніше або ж скасовуються чинні норми. 

Прикладом офіційного тлумачення є рішення Конституційного 
Суду України, зокрема: від 30 жовтня 1997р. у справі № 18/203-97 щодо 
офіційного тлумачення ст. ст. 3, 23, 31, 47, 48 Закону України “Про 
інформацію” від 2 жовтня 1992р. та ст. 12 Закону України “Про про-
куратуру” від 5 листопада 1991р. (справа К. Г. Устименка). Ця спра-
ва, порушена за конституційним зверненням громадянина України 
К. Г. Устименка, стосувалась, у тому числі, тлумачення поняття “ме-
дична інформація”, яке не було чітко врегульоване в нормах зако-
нодавства. В рішенні суду було визначено, що “медичною інформа-
цією є свідчення про стан здоров’я людини, історію її хвороби, про 
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мету запропонованих досліджень та лікувальних заходів, прогноз  
можливого розвитку захворювання, в тому числі і про ризик для 
життя та здоров’я, яка за своїм правовим режимом належить до 
конфіденційної, тобто інформації з обмеженим доступом” [15, 37]. 

За сферою дії офіційне тлумачення правових норм поділяється на:
нормативне – офіційне роз’яснення, яке невіддільне від право-

вої норми, поширюється на широке коло суспільних відно- 
син – необмежену кількість випадків, передбачених нормою, 
що тлумачиться. 

казуальне (з лат. “казус” – випадок) – офіційне роз’яснення, 
обов’язкове лише для конкретного випадку та для осіб, сто-
совно яких воно провадиться; має місце там, де в процесі пра-
возастосування ставиться за мету роз’яснити правову норму, 
щоб правильно вирішити справу. 

Під неофіційним тлумаченням прийнято вважати роз’яснення 
змісту і мети правових норм, яке виходить від осіб, що не мають на 
те офіційних повноважень, а відтак їх тлумачення не володіє юри-
дично обов’язковою силою. Наприклад, тлумачення норми права 
науковцем-юристом, фахівцем у галузі права допомагає юридичній 
практиці і здатне вплинути на офіційне тлумачення. Однак воно не 
є загальнообов’язковим. Так, наприклад, автори М. Білинська та 
О. Виноградов у своїй статті [8, с. 382] запропонували власне ро-
зуміння термінів “медична допомога”, “медична послуга”, “пацієнт”, 
“хворий”, проте, вказані визначення, з огляду на характер наукової 
статті, є лише власною думкою цих науковців і прикладом неофі-
ційного тлумачення. 

Сфера дії норми, що тлумачиться, залежить від компетенції 
суб’єкта тлумачення. Так, нормативне тлумачення правових норм, 
своєю чергою, поділяється на:

автентичне – зміст правової норми тлумачиться тим органом, 
що її встановив, тобто автором норми. Суб’єктами такого 
тлумачення можуть бути всі правотворчі органи. Наприклад, 
закони, як правило, роз’ясняються парламентом. Однак ВР 
України не має права на офіційне тлумачення нею ж прийня-
тих законів. Відповідно до ст. 147 Основного Закону, офіційне 
тлумачення Конституції України та законів України дає Кон-
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ституційний Суд України. ВР АРК роз’яснює порядок засто-
сування нормативно-правових актів, виданих нею. 

Прикладом нормативного автентичного тлумачення є офіцій-
не тлумачення конституційного положення ч. 3 ст. 49 Кон-
ституції України: “у державних і комунальних закладах 
охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно”, –  
яке, відповідно до рішення Конституційного Суду України  
від 29 травня 2002 р. № 10-рп, слід розуміти так, що “у дер-
жавних та комунальних закладах охорони здоров’я медична 
допомога надається всім громадянам, незалежно від її обсягу 
та без попереднього, поточного або наступного їх розрахунку 
за її надання”. 

Легальне (делеговане) загальнообов’язкове тлумачення право-
вих норм здійснюється органом, який ці норми не встанов-
лював, але уповноважений законом або за дорученням тлу-
мачити їх постійно чи одноразово. Право на таке тлумачення 
мають Конституційний Суд України (відповідно до п. 2 ст. 150 
Конституції України та до ч. 4 ст. 13 Закону України “Про Кон-
ституційний Суд України”). Лише цей орган приймає рішен-
ня та дає висновки щодо офіційного тлумачення Конститу-
ції та законів України. Пленум вищого спеціалізованого суду 
України, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 44 Закону України “Про 
судоустрій” (який діяв на той час) [17], давав роз’яснення з 
питань застосування спеціалізованими судами законодав-
ства при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції. Ви-
щий спеціалізований суд, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 39 вище- 
названого закону, давав судам нижчого рівня рекомендаційні 
роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирі-
шення справ відповідної судової юрисдикції. Таке тлумачення 
є обов’язковим для суб’єктів, які підпадають під юрисдикцію 
органу, що дає тлумачення. 

Казуальне (індивідуальне) тлумачення правових норм прийня-
то поділяти на:

Судове – здійснюється органами суду при розгляді конкретних 
справ і знаходить своє вираження у вироках або рішеннях 
суду по цих справах. 
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Адміністративне – здійснюється центральними і місцевими ор-
ганами виконавчої влади (міністерствами, іншими централь-
ними органами виконавчої влади, місцевими державними 
адміністраціями), містить вказівки (роз’яснення) відповід-
ним органам, як останні повинні вирішити ту чи іншу спра-
ву. Наприклад, таке тлумачення вміщене у листі Державного 
фармакологічного центру МОЗ України до Державної митної 
служби від 16 січня 2006р. № 5. 12-276/А “Щодо питання вве-
зення субстанцій на територію України”. 

Висновки. Тлумачення правових норм має важливе значення у ді-
яльності будь-яких органів публічної влади і суспільства загалом. Саме 
воно в багатьох випадках зумовлює правильну й однакову реалізацію 
правових приписів, їх ефективність у суспільстві та, як наслідок, стан 
законності у державі. Слід зазначити, що акти тлумачення норм права 
не створюють нових норм права, а є тим засобом, який забезпечує од-
накове розуміння і застосування чинних нормативних актів. Водночас 
від точного і правильного тлумачення норм права залежать чіткість  
і ефективність всього механізму правового регулювання. 

Характерною особливістю тлумачення норм права, що регулю-
ють правовідносини у сфері охорони здоров’я, є відносно незна-
чний обсяг випадків тлумачення Конституційним Судом України, 
судами різних інстанцій загальної юрисдикції, МОЗ, Державною 
санітарно-епідеміологічною службою України правових норм по-
рівняно з нормами, що містяться у таких правових інститутах як 
вибори, державна служба, соціальний захист громадян і, навпаки, 
значний обсяг їх тлумачення науковцями-правознавцями, управ-
лінцями та медичними працівниками й навіть їх пацієнтами. 
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Анотація
Під тлумаченням норм права юридична наука розуміє інтелектуально-вольову 

діяльність із встановлення справжнього змісту правових актів з метою їх реаліза-
ції і вдосконалення. Від точного і правильного тлумачення норм права залежать 
чіткість і ефективність всього механізму правового регулювання. Стаття присвя-
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чена з’ясуванню правової природи актів роз’яснення правових норм, які займають 
важливе місце в системі і механізмі правового регулювання суспільних відносин 
у сфері охорони здоров’я. Автор аналізує приклади адміністративно-правово-
го регулювання відносин із сфери охорони здоров’я нормативного і казуального  
(індивідуального) тлумачення правових норм, наводить приклади офіційного та 
неофіційного тлумачення, судового і адміністративного тлумачення правових 
норм та робить висновок про те, що тлумачення норм права забезпечує однакове 
розуміння і застосування чинних нормативних актів і впливає на чіткість і ефек-
тивність всього механізму правового регулювання. 

Annotation
Under the interpretation of the law jurisprudence understands intellectual and 

volitional activity with a genuine content regulations for their implementation and 
improvement. From the exact and correct interpretation of the law depends on the clarity 
and effectiveness of the entire mechanism of legal regulation. The article is devoted to 
clarifying the legal nature of acts of law explaining that occupy an important place in 
the system and mechanism of legal regulation of social relations in health care. The 
author examines examples of administrative and legal regulation of relations with the 
healthcare regulatory and casual (individual) interpretation of the law, gives examples of 
formal and informal interpretation, judicial and administrative interpretation of the law 
and concludes that the interpretation of the law provides the same understanding and 
enforcement of existing regulations and affects the clarity and effectiveness of the entire 
mechanism of legal regulation. 
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Кодекс адміністративного судочинства (далі КАСУ) з часу на-
брання ним чинності у вересні 2005 року неодноразово був об’єк-
том критики. Під сумнів ставилися як доцільність існування цього 
нормативного документа в цілому, так і дієвість окремих його поло-
жень. До положень, що викликають неоднозначну оцінку належить, 
зокрема, частина 3 статті 2 КАСУ, якою визначені критерії для пере-
вірки судами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повно-
важень. Зокрема ч. 3 ст. 2 встановлює, що “У справах щодо оскар-
ження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень 
адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:  
1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Кон-
ституцією та законами України; 2) з використанням повноваження 
з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з 
урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рі-
шення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросо-
вісно; б) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед за-
коном, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно,  
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зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими не-
сприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи  
і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з 
урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;  
10) своєчасно, тобто протягом розумного строку”. 

Вичерпність переліку цих критеріїв та ефективність їх фор-
мулювання були поставлені під сумнів. Зокрема В. Авер’янов,  
Д. Лук’янець та Ю. Педько у своїх публікаціях зазначають, що “серед 
закріплених підстав перевірки не згадано головної: а чи порушують 
згадані рішення, дії (бездіяльність) права і свободи людини. Хоча 
саме без такої перевірки практично реалізувати в адміністративно-
му судочинстві принцип верховенства права неможливо” [1]. Крім 
того автори стверджують, що означені критерії є оціночними кате-
горіями, які не мають належного тлумачення [1]. 

Однак при ретельному історично-правовому та доктринальному 
дослідженні вищезгадані застереження можуть бути спростовані. 
Перш за все необхідно наголосити, що критерії для перевірки су-
дами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень 
закріплені у ч. 3 ст. 2 КАСУ, є принципами прийняття суб’єктами 
владних повноважень будь-яких рішень чи вчинення будь-яких дій, 
які можуть впливати на права, свободи чи інтереси особи. Тобто 
за своєю природою вони є принципами адміністративного права. 
Очевидно, що ці принципи не були видумані авторами для потреб 
КАСУ. Ці принципи є надбанням адміністративно-правової тради-
ції європейських країн. 

Сучасне тлумачення принципів адміністративного права бере 
свій початок в епосі Просвітництва, коли розподіл влад та нор-
мотворення почали розглядатися як спосіб захисту прав особи.  
В працях Лока, Монтеск’є та інших мислителів епохи просвітни-
цтва приділяється не так багато уваги правам особи з точки зору її 
можливості впливати на органи публічної адміністрації або вима-
гати додержання чи захисту своїх прав. Однак саме в цей час почала 
осмислюватися роль та завдання публічної адміністрації, приро-
да та межі її повноважень, способи якими вона може здійснювати 
вплив на суспільство та підстави здійснення такого впливу. 
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Джон Лок характеризував свободу людей як право “жити за по-
стійними правилами, загальними для всіх у цьому суспільстві й 
установленими законодавчою владою, в ньому створеною; це – сво-
бода чинити за власною волею в усіх випадках, коли це не заборо-
нено правилом, і не підкорятися непостійній, непевній, невідомій, 
свавільній волі іншої людини” [15, 284]. Крім того, характеризуючи 
взаємовідносини між державою та особою. Лок визначає спрямова-
ність держави та принципи, на підставі яких вона повинна функці-
онувати, зазначаючи, що “всі повноваження якими наділена влада, 
існують лише заради блага суспільства, і, оскільки вони не повин-
ні бути свавільними і здійснюватися, як заманеться, вони повинні 
здійснюватися згідно з установленими та проголошеними закона-
ми, щоб народ міг знати свої обов’язки й мав безпеку та гарантії  
в межах закону, а посадовці щоб діяли в межах своїх повноважень 
і не спокушалися через владу, якою вони наділені, застосовувати її 
для таких цілей і за допомогою таких засобів, про які вони не посмі-
ли б заявити відкрито” [15, 359]. 

Зі свого боку Шарль Монтеск’є багато уваги приділив осмислен-
ню якості держави та якості нормативних правил, які вона продукує:  
“Важливо, щоб слова закону пробуджували в думках усіх людей ті 
самі поняття... Законам має бути притаманна, так би мовити, неза-
плямованість. Призначені для покарання людської злостивості, самі  
вони повинні відзначатись максимальною непорочністю” [15, 359]. 

Цікавим є також міркування Томаса Пейна, який зазначав, що 
“Урядування – не ремесло, яке будь-хто чи будь-яка група людей 
має право започаткувати, займаючись ним задля власного заробіт-
ку, а доручення діяти від імені тик, хто надає це доручення і ким 
воно завжди поновлюється. Саме по собі воно не має жодних прав  
і пов’язане лише з обов’язками” [16, 242]. 

Ці ідеї мали суттєвий вплив на обмеження монархічної влади  
у країнах тогочасної Європи, і, зрештою, вони лягли в основу фор-
мування сучасних демократичних інститутів, таких як розподіл 
влад та громадянське суспільство. Така трансформація відбулася 
поступово через розвиток двох базових доктрин у Європі: доктри-
ни верховенства права та доктрини правової держави. 
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Сучасне поняття верховенства права було вперше сформульо-
ване британським ученим Лордом Дайсі в кінці дев’ятнадцятого  
століття. Дайсі, зокрема, визначив три основні аспекти верховен-
ства права [13, 202–203]. По-перше, це – абсолютна вищість права 
як противага зловживання владою, коли кожен керується лише пра-
вом і може бути покараним лише за порушення права. (Заперечує 
наявність у державних інститутів надзвичайних повноважень, пе-
реваг чи занадто широких дискреційних повноважень). По-друге,  
це – рівність перед законом, тобто рівне підпорядкування усіх кла-
сів звичайному законові країни, який застосовується звичайними 
судами. (Виключає ідею будь-якого звільнення посадовців чи ін-
ших осіб від обов’язку підкорятись законові, який поширюється на  
інших громадян, чи від відповідальності перед звичайними су-
дами). І, по-третє, права особи визначають право і встановлюють 
обмеження в діяльності державних інститутів. Правові норми є не 
джерелом, а результатом прав особи. 

Формулювання та розвиток ідеї правової держави належить ні-
мецькому вченому Роберту фон Молю. Поява поняття правової дер-
жави (Rесhtsstaat), як прогресивної правової доктрини в Німеччи-
ні, що визначає взаємовідносини між державою та громадянином, 
припадає на період між 1815 та 1830 роками. Основною метою док-
трини було “раціоналізувати поєднання індивідуалізму в держав-
них цілях та традиціоналізму в державній структурі” [14, 252]. По-
ява Rесhtsstaat (правової держави) була реакцією на авторитаризм 
Роlizaistaat (поліцейської держави) і була спробою підпорядкувати 
праву деспотичну діяльність державних органів. 

У даному контексті доктрини верховенства права та правової 
держави спрямовані на досягнення однакових цілей: підпорядкува-
ти державу праву. Саме в рамках цих доктрин принципи взаємо-
відносин між державою та громадянином отримали найбільший 
розвиток. Вони не лише зв’язали публічну адміністрацію правом, 
зобов’язавши її видавати справедливі і обґрунтовані рішення та са-
мим діяти в установлених законами межах, але й наділили особу ін-
струментами впливу на прийняття таких рішень, створивши додат-
кові зобов’язання для публічної адміністрації виробити механізми 
такого впливу та їх дотримуватися. 
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Доктрина правової держави, знайшовши своє відображення  
в Основному законі (Конституції) Німеччини, розвивається, зо-
крема, завдяки широкому тлумаченню, відображеному у судовій 
практиці Федерального Конституційного суду. Серед інших прин-
ципів, що сьогодні характеризують правову державу, можна назва-
ти принципи розподілу влади, визначення і гарантування основних 
прав, “формальність” законів, зв’язаність державної влади законом 
і правом, обмеження державної влади, принцип правової безпеки, 
принцип визначеності правових норм, принцип захисту довіри 
до державних дій, адекватність (пропорційність) державних дій,  
законність управління [3]. 

Що стосується верховенства права, то ця доктрина поширила 
свій вплив не лише на одну, а на більшість країн сучасної Євро-
пи. Це сталося завдяки закріпленню верховенства права як одного  
з фундаментальних принципів демократії у Статуті Ради Європи [5] 
та у Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 
1950 р. [6], котра стала ”інструментом суспільного порядку в Євро-
пі щодо захисту прав людини” [7]. На формування такої ролі Кон-
венції значною мірою вплинув механізм контролю за дотриманням 
положень Конвенції, що виявився дуже дієвим. Для забезпечення 
дотримання зобов’язань учасниками Конвенції створено Європей-
ський Суд з прав людини [4]. Через тлумачення Європейського Суду 
з прав людини принцип верховенства права був поширений на всі 
правовідносини у країнах-членах Ради Європи, зокрема, і адміні-
стративні. Широке тлумачення принципу верховенства права, яке 
відображене у практиці Європейського Суду з прав людини, є нічим 
іншим як результатом захисту прав особи від порушень з боку уря-
дів тих чи інших країн-членів Ради Європи. 

Саме через призму принципу верховенства права були виокрем-
лені та витлумачені принципи діяльності публічної адміністрації. 
Зокрема у публікації Ради Європи, адресованій урядам країн-членів 
та присвяченій взаємовідносинам публічної адміністрації та особи, 
зазначається, що принципи публічної адміністрації витлумаче-
ні виходячи із припущення, що держава визнає та дотримується 
на практиці фундаментального принципу верховенства права [8].  
Самі ж принципи діяльності публічної адміністрації найкраще  
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відображені у цілому ряді Рекомендацій Комітету Міністрів Ради 
Європи [9, 10, 11, 12], котрі за своєю природою є узагальненням  
кращого досвіду країн-членів Ради Європи та практики Європей-
ського Суду з прав людини. Власне принципи, закріплені у ч. З ст. 2  
КАСУ, є відображенням тих принципів, якими Комітет Міністрів 
рекомендує керуватися у своєму праві та адміністративній практи-
ці урядам країн-членів Ради Європи. У тих же рекомендаціях Комі-
тету Міністрів міститься докладне тлумачення кожного із зазначе-
них принципів. 

Важливо зазначити, що всі принципи діяльності публічної адмі-
ністрації (а у різних країнах їх кількість може відрізнятися та зміню-
ватися) діляться на дві категорії: змістовні та процедурні. Змістовні 
принципи можуть бути прослідковані аж до епохи просвітництва, 
вони випливають із добросовісності публічної адміністрації, тобто 
її добровільного підпорядкування закону, який справедливо ство-
рений. До таких принципів можна віднести законність, належність 
мети, добросовісність, рівність перед законом, пропорційність, 
тощо. Що стосується процедурних принципів, то вони випливають 
із права особи на участь у процесі прийняття рішень, яке вочевидь 
отримало свій розвиток у повоєнній Європі разом із схваленням 
нових конституцій та ратифікацією Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод. Саме забезпечення права особи на 
участь у процесі прийняття рішень трансформувалося в обов’язок 
для органів публічної адміністрації обґрунтовувати свої рішення, 
бути безсторонніми та приймати рішення своєчасно. 

Таким чином критерії оцінювання рішень, дій чи бездіяльності 
суб’єктів владних повноважень, закріплені у ч. 3 ст. 2 КАСУ є прин-
ципами публічної адміністрації і, отже, принципами адміністра-
тивного судочинства. Їх походження і значення нерозривно пов’я-
зані із захистом прав особи від порушень з боку органів публічної 
адміністрації та з розвитком доктрини верховенства права під час 
розгляду адміністративно-правових спорів [2]. Кожен із цих прин-
ципів формулює, з одного боку, зобов’язання для органу публічної 
адміністрації, а з іншого – закріплює право особи очікувати вико-
нання цих зобов’язань. Отже порушення кожного із цих принципів 
буде порушенням права особи, а також буде несумісним із принци-
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пом верховенства права. Зрештою, ці принципи за своєю природою  
є доктринальними а не оціночними поняттями, оскільки їх тлума-
чення передбачає не суб’єктивне розуміння того чи іншого терміну, 
а усвідомлення природи та розвитку кожного із цих понять. 
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Анотація
У статті досліджуються найважливіші принципи перевірки судами рішень 

органів державної влади та місцевого самоврядування. Порушення органами дер-
жавної влади та їх посадовими особами вимог цих принципів є одночасно пору-
шенням прав і свобод особи, несумісним із принципом верховенства права. 

Annotation
Major principles of verification of decisions of public and local self-government 

authorities courts are investigated in the article. Violation of state power organs and them 
the public servants of requirements of these principles are simultaneously to violations of 
rights and freedoms of person, incompatible with principle of supremacy of right. 
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Keywords: concept of legal service, legal adviser, legal work. 
Актуальність нашого дослідження полягає у тому, що удоскона-

лення напрямів роботи юридичної служби – це один з найважливі-
ших напрямів роботи господарської організації. 

Актуальність та практичне значення даної статті полягає в тому, 
що в нових ринкових умовах особливого змісту набуває роль юри-
дичних служб, оскільки в процесі розбудови правової держави та 
становлення громадянського суспільства актуальною стає закон-
ність та правосвідомість громадян. 

Метою дослідження є аналіз та характеристика поняття право-
вої роботи юридичної служби, завдання юридичної служби. 

Стан дослідження. Дослідженню слугували праці таких вчених 
як: Айзіна С. М., Беляневича О. А., Домбровського С. Ф., Олійни- 
ка О. Б., Сухоноса В. В., Харитонова О. В. тощо. 

Основою для написання даної статті стало практичне вивчення 
діяльності та організаційна структура юридичної служби в госпо-
дарських організаціях. 

Виклад основних положень. За сучасних умов Україна перебу-
ває на стадії становлення правової держави. Ця суспільно-правова 
категорія охоплює собою сполучення, єдність і розмежування трьох 
влад: законодавчої, виконавчої, судової. Їх зміст полягає в суспільній 
необхідності належного правозастосування в усіх ланках законо- 
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давства та в його окремих видах (формах), якими слід вважати юри-
дичне обслуговування суб’єктів виробничо-господарської, сервіс-
ної, торговельної діяльності в народному господарстві в цілому і в 
сільському господарстві зокрема [1, 3]. 

Юридична служба має порівняно недовгу історію. Така служба 
існувала не завжди, а із появою юрисконсультів (у сучасному розу-
мінні цієї професії) в організаціях, на підприємствах, в установах 
довший час її статус не був регламентований будь-яким державним 
нормативно-правовим актом [2, 7]. 

У дореволюційний період у Росії найбільш близьким до юрискон-
сульта, за видом діяльності, був прикажчик. Він вступав у правовід-
носини із третіми особами як повноважний представник свого до-
вірителя. Прикажчик мав обов’язок діяти суто у межах даного йому 
доручення, на підставі законодавства та у відповідності зі звичаями 
ділового обігу. За неякісне виконання доручення, зокрема, за шкоду, 
завдану своєму довірителю, прикажчик у певних випадках підлягав 
цивільно-правовій та кримінально-правовій відповідальності [2, 18]. 

Події жовтня 1917 року призвели до зламу системи імперсько-
го права та створення нового, радянського, законодавства. Однак в 
цій системі до 1972 року не було нормативних актів, які б належним 
чином регулювали діяльність юридичної служби [3, 105]. При цьо-
му об’єм правової роботи в установах та організаціях радянської 
держави фактично був досить великим. Протягом кількох десяти-
літь правова робота на підприємствах велася юрисконсультами, які 
на розсуд керівництва включалися у різні відділи управлінських 
структур (постачання, збуту, кадрів і т. п.), а у багатьох організаціях 
юристів взагалі не було. Відсутність нормативної регламентації на 
державному рівні прав, обов”язків, відповідальності, вимог до ква-
ліфікації юрисконсультів негативно позначалася на ефективності 
правової роботи у народному господарстві. 

22 червня 1972 року Радою Міністрів СРСР було прийнято по-
станову № 467 “Про затвердження Загального положення про юри-
дичний відділ (бюро), головного (старшого) юрисконсульта мініс-
терства, відомства, виконавчого комітету Ради депутатів трудящих, 
підприємства, організації, установи”, яке вперше регулювало право-
вий статус юридичної служби [4]. 
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На сьогоднішній день в Україні діє “Загальне положення про юри-
дичну службу міністерства, іншого центрального органу державної 
виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації” 
від 26.11.2008 р. (далі – Загальне положення), у якому зазначено про 
необхідність удосконалення правової роботи у сфері громадського 
виробництва, створення правових та організаційних основ для ефек-
тивної діяльності юридичної служби щодо забезпечення законності 
у роботі підприємств. У цьому положенні зазначено, що основни-
ми завданнями юридичної служби є: організація правової роботи, 
спрямованої на правильне застосування, додержання та запобігання 
невиконанню вимог законодавчих та інших нормативних актів мі-
ністерствами, підприємствами, а також їх керівниками та працівни-
ками під час виконання покладених на них завдань і функціональних 
обов’язків. Відповідно до цього на всіх підприємствах, установах, ор-
ганізаціях можуть бути створені юридичні служби [5, 6]. 

Юридична служба є самостійним структурним підрозділом; за-
лежно від обсягу, характеру та складності роботи визначається струк-
тура юридичної служби; установлюється порядок створення та взає-
мовідносин юридичної служби та інших структурних підрозділів. 

Юридична служба – безпосередній організатор правової роботи 
в народному господарстві, який є складовою частиною управління 
виробництвом [6, 98]. 

Юридична служба разом з іншими структурними підрозділами 
бере участь у реалізації практично всіх функцій управління госпо-
дарської організації, посідаючи при цьому особливе місце: через 
юридичну службу держава не тільки забезпечує, а й контролює до-
тримання законності та державної дисципліни в діяльності підпри-
ємств, установ і організацій. 

Бікеєв А. А., Сафін З. Ф. зазначають, що правова робота – особли- 
вий, багатоплановий вид діяльності всього колективу суб’єктів 
господарювання, спрямований на забезпечення виконання плану 
соціального і економічного розвитку на основі законності шляхом 
максимального використання правових засобів для укріплення гос-
подарського розрахунку, збільшення прибутку, зниження собівар-
тості, підвищення продуктивності праці і якості роботи при дотри-
манні державної, договірної і трудової дисципліни [7, 7]. 
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Замойський І. Є. з питань організації правової роботи говорить 
про те, що універсалізм правової роботи заключається у тому, що 
це – діяльність не тільки з правового регулювання існуючих суспіль-
них відносин, за допомогою наявних правових приписів органів 
державної влади і управління, але також і нормотворча діяльність, 
спрямована на оптимальний вилив на суспільні відносини всередині 
конкретного підприємства, організації. Іншими словами, складовою 
частиною правової роботи є розробка і прийняття актів локального 
характеру в вигляді положень, інструкцій, стандартів і правил [8, 41]. 

Олексієв С. С. зазначає, що видання акту локального регулюван-
ня суб’єктами господарювання, будучи важливою ланкою у правовій 
роботі в той же час не є самоціллю їх статутної діяльності. Ці акти на 
підприємствах, в організаціях разом з нормативно – правовими ак-
тами централізованого характеру є юридичною базою для правового 
регулювання відносин у різних галузях їх діяльності [9, 289]. 

У п. 1 ст. 64 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) зазна-
чається, що підприємство може складатися з виробничих структур-
них підрозділів (виробництв, цехів тощо), а також функціональних 
структурних підрозділів апарату управління [10, с. 54]. Пунктом 
2 зазначеної статті встановлено, що функції, права та обов’язки 
структурних підрозділів підприємства визначаються положенням 
про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом під-
приємства або іншими установчими документами. Саме положення 
регламентують діяльність структурних підрозділів, визначають їх 
місце в організаційній структурі суб’єкта господарювання. 

І в п. 2 Загального положення зазначено, що юридична служба 
утворюється як самостійний структурний підрозділ, а в п. 4 перед-
бачається, що до основних завдань юридичної служби є організація 
правової роботи, спрямованої на неухильне дотримання та запобі-
гання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів 
органом виконавчої влади, підприємством, їх керівниками та пра-
цівниками під час виконання покладених на них завдань і функціо-
нальних обов’язків [5, 10]. 

У процесі організації правової роботи відбуваються не матеріаль-
но-правові, а організаційні відносини, як і інша організаційна діяль-
ність, правова робота має плануватися, забезпечуватися відповід- 
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ними кваліфікованими кадрами юрисконсультів і необхідним право-
вим “інструментом”, тобто нормативно-правовими актами [11, 10]. 

У п. 6 Загального положення зазначається, що юридична служба 
спрямовує, координує правову роботу, здійснює методичне керів-
ництво та перевіряє її проведення [5, 6]. 

Словосполучення “правова робота” дає підстави говорити про ді-
яльність, пов’язану із застосуванням права і спрямоване на правову 
забезпечення діяльності конкретного підприємства або установи. 

Зазначені обставини дозволяють окреслити межі правової робо-
ти як виду юридичної діяльності, яка охоплює різні сфери діяль-
ності суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, а 
саме: виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи на-
дання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність; 
дають можливість визначити основні завдання правової роботи. 

Отже, правова робота – це нормотворча та право застосовна ді-
яльність та керування нею, пов’язана з питаннями відповідально-
сті, взаємозв’язку ланок господарського механізму, посадових осіб 
та працівників, що забезпечують зміцнення законності, державної, 
планової та договірної дисципліни, господарського розрахунку в ді-
яльності підприємств, організацій та установ. 

Коли ми говоримо про універсальний характер правової роботи, то 
перш за все маємо на увазі всебічний вплив права на розвиток госпо-
дарської та соціальної діяльності колективів, адже у цій роботі беруть 
участь не лише органи управління, а й профспілки, трудові колективи. 

Правова робота повинна забезпечувати виконання законів, пла-
нів та угод не тільки підприємством, а й іншим господарським орга-
ном цього підприємства. Таким чином, до основних аспектів право-
вої роботи відноситься, багатопланова діяльність, що охоплює всі 
напрямки діяльності, безпосередньо пов’язані зі створенням мате-
ріальних цінностей, застосуванням праці робітників та службовців, 
вирішення питань соціально-економічного, науково-технічного, 
культурного забезпечення колективів підприємств та установ, а не 
тільки діяльність юридичної служби, що спрямована на організа-
цію контролю за виконанням законів, пропаганду права, складання 
юридичних документів, участь у розгляді господарських та інших 
справ юрисдикційними органами [12, 18]. 
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До системи правової роботи належать суб’єкти господарюван-
ня, об’єкти, юридичні (правові) дії, засоби і способи їх здійснення,  
результати юридичних (правових) дій. 

Суб’єктами правової роботи є господарські організації – юридич-
ні особи, створені відповідно до ЦК України, державні, комунальні 
та інші підприємства, створені відповідно до ГК України, а також 
інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та 
зареєстровані в установленому законом порядку. Суб’єктами пра-
вової роботи є також громадяни України, іноземці та особи без гро-
мадянства, які здійснюють господарську діяльність і зареєстровані 
відповідно до закону як підприємці, а також філії, представництва, 
інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структур-
ні одиниці), структурні підрозділи підприємств (юридична служба, 
бухгалтерія, відділ кадрів та ін.). 

Об’єктами правової роботи є дії суб’єктів правової роботи, пра-
вові процеси (розгляд господарських спорів у господарських судах, 
трудових спорів – у місцевих), правові документи (договори, акти, 
претензії, позовні заяви, положення, інструкції та ін.). 

Правова робота, будучи сукупністю нормотворчої та правореа-
лізуючої діяльності, пронизує всі сфери правової дійсності і спря-
мована на досягнення подвійної мети: забезпечує законність у ді-
яльності суб’єктів господарювання і посилення впливу на суспільне 
виробництво. Попри таку обмежену єдність нормотворчої та пра-
вореалізуючої діяльності відводиться значне місце усій правовій 
діяльності. Це не випадково, оскільки, здійснюючи свою статутну 
діяльність, підприємства різних форм власності та організаційно- 
правових форм реалізують правові норми як централізованого, так 
і локального характеру [13, 108]. 

Успішній організації правової роботи на підприємстві сприяє 
аналіз і узагальнення практики застосування та реалізації правових 
норм, які містяться в різних галузях права: цивільному, господар-
ському, трудовому, фінансовому, аграрному та ін. Власне, цю роботу 
доцільно проводити за окремими напрямами: виконання договір-
них зобов’язань, зберігання майна, дотримання законодавства про 
працю, про охорону навколишнього природного середовища тощо. 

Така діяльність у межах правової роботи здійснюється в органі-
заціях з метою встановлення причин правопорушень у тій чи іншій 
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галузі господарської діяльності та виявлення винних осіб. За допо-
могою аналізу результатів, узагальнень створюється можливість 
активізувати правову роботу на підприємстві не лише з наслідками 
правопорушень, а й з причинами їх виникнення, які можуть бути 
різними: недостатнє знання чинного законодавства, недостатній рі-
вень правового регулювання, винні дії посадових осіб, організацій-
но-технічні недоліки та ін. Одним із напрямів дотримання законно-
сті є вдосконалення правової пропаганди на підприємстві. На жаль, 
в останні роки, особливо в приватних підприємствах, така робо-
та майже не проводиться, у той же час вона є важливим засобом  
попередження правопорушень і має здійснюватись у вигляді лек-
цій, інформацій у місцевих газетах, радіо та ін. 

Таким чином, правова робота за своїм змістом має універсаль-
ний характер, тому що вона, охоплюючи всі сторони діяльності 
підприємств, одночасно пронизує всі сфери правової дійсності: 
нормотворчість і право реалізацію; аналіз практики застосування 
законодавства і правове виховання. 

Правова робота є невід’ємною частиною діяльності всіх струк-
турних підрозділів підприємства, серед яких важливе місце нале-
жить юридичній службі як спеціалізованому правовому підрозділу 
підприємства. Але слід також мати на увазі, що проведення та орга-
нізація правової роботи покладається на керівництво підприємств. 

Заборонено покладати на юридичну службу обов’язки, які не 
стосуються правової роботи і не передбачені Загальним положен-
ням. Це є своєрідною гарантією того, що юристи будуть займатися 
виключно правовою роботою та виконувати функції, покладені на 
них законодавством. 

Юридична служба безпосередньо підпорядковується керівникові 
господарської організації, яка в свою чергу, зобов’язана створювати 
умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників 
юридичної служби, забезпечувати їх окремим приміщенням, теле-
фонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для 
виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими матеріа-
лами, літературними джерелами з правових питань. 

Ефективність правової роботи в організації залежить від визна-
чення оптимальної організаційної структури юридичної служби  
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і необхідної кількості штатних одиниць з урахуванням обсягу робо-
ти і особливостей діяльності підприємств, для доцільного юридич-
ного обслуговування [14, 35]

Існують такі форми юридичного обслуговування малих та серед- 
ніх підприємств: на підставі договору, укладеного з юридичною кон-
сультацією, адвокатським бюро, фірмою контролю чи окремим ад-
вокатом, або на підставі договору укладеного з юридичною або фі-
зичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності, який має  
спеціальний дозвіл (ліцензію) на проведення юридичної практики. 

Відомі і такі форми правового обслуговування як організація 
міжгосподарських юридичних груп для обслуговування кількох 
територіально близьких підприємств однієї або кількох галузей,  
а також організацій, обслуговування невеликих господарських ор-
ганів однієї системи юридичною службою головного (найбільшого) 
підприємства. 

На одному з базових підприємств для обслуговування кількох 
невеликих підприємств, а також виробничих одиниць, де немає 
сенсу тримати штатного юрисконсульта, можуть створити міжгос-
подарські юридичні відділи як самостійні структурні підрозділи. Ці 
відділи формуються за рахунок загальної штатної чисельності пра-
цівників кількох невеликих підприємств і організацій у такій кіль-
кості, аби на кожного юриста припадало обслуговування від двох 
до чотирьох підприємств або організацій. Кожне підприємство, що 
обслуговується міжгосподарським юридичним відділом, перерахо-
вує базовому підприємству грошові суми для утримання юристів. 

Юридичне обслуговування підприємств, установ і організацій 
адвокатами, адвокатським бюро, фірмою, конторою чи іншими ад-
вокатськими об’єднаннями передбачаються Законом України “Про 
адвокатуру”. Загальним положенням про юридичну службу мініс-
терства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, 
державного підприємства, установи, організації та іншими норма-
тивними актами. 

Надання адвокатської правової допомоги підприємствам, уста-
новам і організаціям є одним з найважливіших напрямів діяльності 
адвокатури. Адвокати здійснюють правову роботу за тими ж на-
прямами, що й юридичні служби [14, 41]. 
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Призначення юридичної служби полягає у покращенні всіх по-
казників діяльності організації правовими засобами. 

Суть юридичної служби визначається її завданнями. 
Основними завданнями юридичної служби є:
– зміцнення законності в діяльності міністерства, відомства, під-

приємства, організації, установи;
– активне використання правових засобів для покращення еконо-

мічних показників роботи підприємств, установ організацій;
– забезпечення правовими засобами збереження власності під-

приємств, установ, організацій;
– захист прав і законних інтересів підприємств, організацій, 

установ і громадян;
– пропаганда законодавства [12, 75]. 
Висновки. Ряд вчених та практиків вважають, що правову робо-

ту не слід ототожнювати з діяльністю юридичної служби, оскільки 
це біль ширше поняття. При такому тлумаченні правової роботи  
її суб’єктами є не лише юридична служба, але й інші підрозділи  
підприємства, адже виконувати приписи закону повинні всі ланки 
діючого підприємства [15, 58]. 

Роль юридичної служби бути організатором правильного та 
ефективного застосування законодавства в кожній ділянці. 

На відміну від інших служб та підрозділів юридична служба  
в цілому на підприємстві, організації чи в установі, виконуючи спе-
цифічні функції, використовує тільки їй властиві форми та мето-
ди діяльності: проведення правової експертизи нормативних актів 
підприємства та його підрозділів, контроль за виконанням норм 
права, зміцнення законності та правопорядку у сфері господарської 
діяльності та взаємовідносин, пропагує правові знання. Крім того, 
юридична служба здійснює загальне керівництво та організацію 
правової роботи на підприємстві. 
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Анотація
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Summary
The article is devoted research of concept and task of legal service a question in 

economic organizations, basic its work assignments. 
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Центральною ланкою фінансової системи держави виступає бю-
джетна система, що складається з державного та місцевих бюджетів. 
Саме коштами бюджетних надходжень формуються відповідні гро-
шові фонди, за рахунок яких фінансово забезпечується виконання 
державних завдань і функцій. 

Нині науковці і практики все частіше приділяють увагу дослі-
дженню питань удосконалення фінансових інститутів, зокрема 
бюджетним відносинам, їх взаємодії з різними сферами діяльності 
держави. Використання основних інструментів бюджетної політи-
ки (видів державного та місцевих бюджетів, бюджетних кредитів, 
субвенцій інвестиційного призначення, регулювання податкових 
пільг та інших) надають можливість забезпечити досягнення пріо-
ритетних завдань економічного розвитку. 

Над даною проблематикою працюють ряд науковців, зокрема:  
Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, а також В. М. Федосов, С. І. Юрій,  
С. О. Булгакова, І. О. Луніна ті інші. Проблемам удосконалення гос-
подарських відносин суб’єктів присвячені праці В. С. Щербини,  
О. М. Вінника, А. В. Попової. Разом із тим мають бути системно 
досліджені можливості бюджетної політики, розроблені конкретні  
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науково-практичні рекомендації щодо запровадження у практику 
так званого бюджету розвитку. 

Метою статті є дослідження особливостей реалізації бюджетної 
політики щодо розпорядження, використання державних коштів 
суб’єктами бюджетних правовідносин. 

В умовах проведення в Україні економічних і адміністративних 
реформ, під час яких боротьба з бюджетним дефіцитом та скоро-
чення державного фінансування, видатки з бюджету вимагають по-
силеної уваги за всією бюджетною системою, бюджетним процесом 
з боку законодавчої і виконавчої влади. 

Відносини в галузі бюджету ускладнюються, потребують все де-
тальнішої регламентації у фінансово-правових актах. Бюджетними 
актами регулюються бюджетна система, розподіл доходів і видат-
ків між окремими видами бюджетів, бюджетний процес. Бюджетні 
показники одержують правову оболонку, а їх встановлення здійс-
нюється тільки після пізнання економічних можливостей держави, 
які пов’язані з об’єктивними законами суспільного розвитку. Еко-
номічні (бюджетні) відносини набувають форми відносин (прав  
і обов’язків), тобто форми правовідносин. В межах цих правовідно-
син відбувається діяльність державних органів, скерована на фор-
мування бюджету та його виконання у вигляді мобілізації коштів у 
бюджет та їх використання. 

Конкретний акт бюджетної діяльності (розподіл коштів щодо 
різних операцій з державними коштами, використання бюджетних 
асигнувань) здійснюється виключно на правовій підставі. Бюджет-
ні норми встановлюють правила поведінки для особливого кола 
суб’єктів. Під суб’єктами бюджетних правовідносин розуміють їх 
учасників, які виступають як сторони (органи, установи, посадові 
особи) (ст. 19 Бюджетного кодексу України) [3, 33]. Кожен суб’єкт 
цих відносин бере участь у розподілі доходів, видатків, одержанні 
асигнувань, складанні, розгляді чи затвердженні бюджетів. 

Конституція України надає право на власний бюджет як матері-
ально-фінансову базу функціонування держави і органів місцево-
го самоврядування всіх рівнів. Загальне право на бюджет містить 
низку повноважень для конкретного суб’єкта. У бюджетних право-



92

Розділ 3. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

відносинах беруть участь держава (в особі Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України, Президента), органи місцевого само-
врядування та їх виконавчі органи, які мають широкі повноваження 
в галузі бюджету. Обсяг прав і обов’язків органів виконавчої влади 
залежать від їх місця і ролі в системі держаного апарату. У бюджет-
них правовідносинах беруть участь і галузеві органи виконавчої 
влади, де особливе місце посідають фінансові органи, які діють від 
імені держави. Не вважаються суб’єктами бюджетних правовідно-
син підприємства і організації недержавної і немуніципальної форм 
власності чи окремі комерційні підприємства, суспільні організації, 
окремі громадяни, оскільки не беруть участі в утворенні бюджетної 
системи, розподілі державних коштів чи бюджетному процесі, а їх 
взаємовідносини з бюджетом здійснюються через податкові, кре-
дитні та інші суспільні відносини. 

Бюджетні правовідносини охоплюють суб’єктів, які є юридич-
ними особами, що задіяні у бюджетний процес, або одержують  
з Держаного чи місцевого бюджету грошові кошти в різних формах 
(фінансування, дотація, субвенція та ін.). 

Господарський кодекс України передбачає участь держави та її 
органів, органів місцевого самоврядування в господарській діяль-
ності, зазначаючи, що вони “не є суб’єктами господарювання” (ст. 8)  
[4, 15]. Якщо орган держави є суб’єктом, що наділений господар-
ською компетенцією, така компетенція реалізується від імені від-
повідної державної чи комунальної установи в межах повноважень. 

Усі суб’єкти бюджетних відносин, органи державної влади, міс-
цевого самоврядування, юридичні особи, що фінансуються з дер-
жавного бюджету, особи, які виконують делеговані їм повнова-
ження суб’єктів владних повноважень (згідно закону чи договору), 
в тому числі надання різних видів державних послуг (соціальних, 
освітніх, оздоровчих та ін.), зобов’язані надавати інформацію щодо 
використання бюджетних коштів. 

Учасниками бюджетних правовідносин є органи держави та міс-
цевого самоврядування, установи, посадові особи, розпорядники 
та отримувачі бюджетних коштів. 

Органи держави, Автономної Республіки Крим, місцевого само-
врядування можуть виступати як суб’єкти, що здійснюють загальну 
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організацію, управління, виконання бюджету, координацію діяль-
ності бюджетної сфери. 

Установами є організації (в контексті Бюджетного кодексу Укра-
їни), що не мають статусу органу, відносяться до розпорядників 
бюджетних коштів, тобто бюджетні установи. Ними є некомерцій-
ні організації, що існують у формі державного чи муніципального 
утворення, повністю або частково фінансуються за рахунок відпо-
відного бюджету. Правові акти встановлюють порядок отриман-
ня коштів не тільки з бюджету, але й доходів, що отримані такою 
установою від дозволеної господарської та виробничої діяльності 
(Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002, № 659). До 
них належать: надання різних видів послуг, діяльність допоміжних 
підприємств, господарств, майстерень. У разі створення для про-
вадження господарської діяльності госпрозрахункових підрозділів, 
які мають статус юридичної особи, їх доходи та видатки не є власни-
ми надходженнями бюджетної установи. Крім цього, до надходжень 
бюджетних установ відносяться кошти від реалізації необоротних 
активів (крім будівель, споруд), благодійні внески, гранти, дарун-
ки. Гранти надаються на безповоротній основі та спрямовуються на 
реалізацію цілей, визначених програмою їх надання, проектом між-
народної технічної допомоги. Зараховуються також інвестиції, які, 
згідно із законодавством, надходять до бюджетних установ, у тому 
числі на спорудження житлових будинків. Кошти від позабюджет-
них джерел використовуються бюджетними установами самостійно 
на господарські видатки (утримання, ремонт майна, модернізацію, 
придбання нових необоротних активів, преміювання осіб та інші 
господарські потреби), а інші – виключно через спеціальні рахунки 
Державного казначейства України. 

Правовий статус посадових осіб як суб’єктів бюджетних відно-
син має особливості. Вони є визначеними особами, які займають 
певну посаду. Повноваження закріплюються саме за органом, по-
садовою особою якого вони є. Якщо, згідно з Бюджетним кодексом 
України, повноваження закріплені за визначеною посадовою осо-
бою, покладені безпосередньо на керівника органу, вони не можуть 
бути закріплені за іншою посадовою особою з числа керівників  
(ст. 17, 36, 44, 54, 57, 122). 
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Розпорядники бюджетних коштів здійснюють поряд з іншими 
учасниками безпосереднє виконання за видатками та кредитуван-
ням бюджету. Для здійснення певних програм їм надаються різні 
асигнування (тобто бюджетне зобов’язання та здійснення платежів, 
яке має кількісні, часові та цільові обмеження). Розпорядником є 
бюджетна установа в особі її керівника, уповноважена на отриман-
ня бюджетних коштів, здійснення витрат. Керівних діє від імені ор-
ганізації, є законним представником як орган цієї юридичної особи. 
За обсягом наданих прав розпорядники є головні та розпорядни-
ки нижчого рівня. Їх права та обов’язки визначені Бюджетним ко-
дексом України, а також Постановою Кабінету Міністрів України 
від 28.02.2002, № 228, Наказом Державного Казначейства України 
від 25.05.2004, № 89 та від 05.02.2008, № 40, Наказом Міністерства 
Фінансів України від 14.05.2010, № 263. У системі розпорядників 
бюджетних коштів головні розпорядники наділяються спеціаль-
них керівним статусом (ст. 22 БКУ) та затверджуються Законом 
про Державний бюджет України шляхом встановлення їм бюджет-
них призначень з обов’язковим виділенням видатків споживання  
(оплата праці, комунальні послуги, енергоносії) та видатків розвит-
ку. У межах своїх функцій розпорядники затверджують документи 
(кошториси, плани асигнувань, штатні розписи) для розпорядників 
нижчого рівня, можуть ініціювати перерозподіл коштів, здійсню-
ють управління бюджетними коштами, забезпечують їх цільове 
використання та контроль (Постанова Кабінету Міністрів України  
від 22.05.2002, № 685). 

Законодавством передбачена можливість залучення до бюджет-
ного процесу організацій, що не мають статусу бюджетної уста-
нови. Так, розпорядник бюджетних коштів може уповноважити 
одержувача бюджетних коштів на виконання заходів, передбачених 
бюджетною програмою, та передати йому кошти на безповорот-
ній чи поворотній основі. Одержувачем є суб’єкт господарюван-
ня, громадська чи інша організація (яка не має статусу бюджетної 
установи), уповноважена розпорядником та отримує на виконання 
певних заходів (програм) кошти бюджету на добровільних умовах. 
Так, здійснюються різні проекти держави, як інвестиційні, надання 
фінансової підтримки громадським організація інвалідів і ветера-
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нів, закупівля окремих груп товарів, підтримка заходів у сфері куль-
тури і мистецтва та інших (Постанови Кабінету Міністрів України 
від 26.11.2003, № 1839, від 25.10.1999, № 2145, від 13.07.2005, № 577,  
від 10.10.2001, № 1312). 

Будь-які бюджетні зобов’язання та платежі здійснюються лише 
за наявності відповідного бюджетного призначення (тобто повно-
важення розпорядника коштів), які є доволі жорсткими. Це стосу-
ється процедур отримання асигнувань, безспірного списання ко-
штів, виплати субсидій, допомог, пільг з оплати споживчих послуг, 
компенсації громадянам. Призначення мають бути встановлені на 
конкретні цілі (наприклад, під певні державні програми). Перероз-
поділ видатків за бюджетними програмами здійснюється за рішен-
ням Кабінету Міністрів України. Розміри, мета, обмеження в часі 
таких призначень є сталими і зміни до них вносяться лише зако-
ном. Однак без змін дозволяється збільшувати кошти на оплату 
праці працівників бюджетних установ (за рахунок зменшення їхніх 
видатків), деякі інші бюджетні програми. При цьому заборонено 
придбання для посадових осіб державних органів, членів їх сімей 
пільгових путівок до санаторіїв, будинків відпочинку, туристич-
них путівок; придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та 
устаткування для адміністративних потреб; скорочено витрати на 
закордонні відрядження (Постанови Кабінету Міністрів України 
від 04.04.2001, № 332 та від 16.11.2000, № 1242). 

Держава для реалізації економічної політики, виконання цільо-
вих програм економічного і соціального розвитку застосовує різно-
манітні засоби регулювання господарської діяльності. Такими за-
собами впливу на діяльність суб’єктів господарювання є державне 
замовлення, надання інвестиційних пільг, компенсацій, цільових 
інновацій дотацій. Так, дотації можуть надаватися суб’єктам госпо-
дарювання на підтримку виробництва життєво важливих продук-
тів харчування, лікарських препаратів, засобів реабілітації інвалі-
дів, на імпортні закупівлі окремих товарів, послуги транспорту, що 
забезпечують соціально важливі перевезення, а також суб’єктам го-
сподарювання, що опинились у критичній соціально-економічній, 
або екологічній ситуації з метою фінансування капітальних вкла-
день, на цілі технічного розвитку, що дають значний економічний  
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ефект. Крім того, держава здійснює компенсації та допомоги сіль-
ськогосподарським товаровиробникам за сільськогосподарську 
продукцію, що реалізується ними державі [4, 17–18]. 

Кредитна підтримка державним та комунальним підприємствам 
надається на загальних умовах їхньої кредитоспроможності під за-
тверджені проекти, бізнес-плани, проекти санації підприємств. На-
дання кредитів здійснюється під заставу майна підприємства, або 
векселів, одержаних цими підприємствами від споживачів їхньої 
продукції. 

Пряме державне фінансування та кредитування малого підпри-
ємництва передбачає надання кредитів з бюджетів різних рівнів бю-
джетної системи і державних цільових фондів. Основним недоліком 
в Україні є зростання витрат бюджету, незначні розміри допомоги у 
зв’язку з дефіцитом бюджетних ресурсів. 

У 2000 році Рада Європи прийняла так звану Лісабонську стра-
тегію розвитку Євросоюзу з подальшим її доповненням у 2002 році. 
Це рішення отримало назву “Барселонська мрія”, де зазначено, що 
до 2010 року країни мають спрямовувати не менше, ніж 3% вало-
вого внутрішнього продукту на дослідження та інновації. В Україні 
фінансування науково-технічної діяльності складає 1,7% (капіталь-
ні вкладення виробничого і не виробничого призначення, струк-
турної перебудови народного господарства, субвенції та інше),  
а в провідних розвинутих країнах світу від 5 до 20% валових капі-
тальних вкладень [9, 487]. Такі видатки національне законодавство 
відносить до витрат на розвиток, тобто бюджетне фінансування ін-
вестиційної та інноваційної діяльності. Це дає можливість для роз-
витку в галузі економічної інфраструктури, зовнішньоекономічної 
діяльності, надання субсидій приватному бізнесу, новим галузям 
промисловості, екології та інше. 

При виборі об’єктів бюджетного інвестування враховується 
здатність виробників випускати експортоспроможну та імпорто- 
замінну продукцію, вироби особливого соціального значення (лі-
кувальні препарати, продукти харчування, інші товари першої 
необхідності), а також знаходити і розширювати внутрішні та зов-
нішні ринки збуту своєї продукції і відповідно нарощувати обсяги  
її реалізації. 
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В умовах обмеженості фінансових ресурсів держава не має мож-
ливості виділяти бюджетні кошти на підтримку неефективних під-
приємств. Нині діючі законодавчі акти (Закон України “Про держані 
цільові програми” та ін.) лише декларують впровадження держав-
них цільових програм. За даними Міністерства фінансів України з 
2006 до 2010 року діяло 136 таких програм, серед яких найбільша 
частка у видатках серед усіх галузей становить підтримка суб’єктів 
господарювання паливно-енергетичного комплексу – 13; на дослі-
дження в галузях економіки припадає – 30; іншу економічну діяль-
ність – 15 [9, 546]. У зв’язку з цим виділяються певні проблеми, се-
ред яких: недостатня зацікавленість самих розробників; програми 
не узгоджуються з бюджетними ресурсами та інше. 

Державні видатки в Україні розподілені по ланках фінансової 
системи нерівномірно. Менша їх частина зосереджена на місцево-
му рівні. Органи місцевого самоврядування покликані задоволь-
няти потреби міст та селищ. До витрат відносять: адміністративні,  
на соціальні потреби, житлові, міське господарство та транспорт, 
водовідвід, частка на шкільну і професійну освіту, санітарний наг-
ляд, частка на соціальне страхування. Так за рахунок місцевих бю-
джетів сплачується допомога інвалідам, літнім людям, утримуються 
будинки для них [6, 47]. Такі видатки пов’язані насамперед із фі-
нансуванням купівлі товарів виробничого призначення, будівниц-
тва, створення нових виробництв, тобто вкладеннями державних  
фінансових ресурсів. Тому частка витрат місцевих бюджетів має 
бути вищою (20–30%), ніж у державному секторі (10–15%). У деяких 
країнах (Велика Британія, Нідерланди) витрати на міське будівниц-
тво складає 40–50% [12, 69]. 

Склад видатків зумовлюється різними функціями, одна з яких 
захист приватної власності суб’єктів господарювання, а саме під-
приємницької діяльності. У Японії у 1997 році був прийнятий закон 
про реформу фінансової системи, де передбачено, що витрати по-
точного року не повинні перевищити витрат попереднього періо-
ду. Це стосується підтримки малого і середнього бізнесу. У Вели-
кобританії за рахунок позабюджетного фонду наукових досліджень 
здійснюються капітальні вкладення капітальних підприємств,  
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що займаються дослідженнями у виробництві. При цьому держава 
надає фонду безстрокові позички та щорічні субсидії [11, 91, 145]. 

На думку вітчизняних науковців застосування трансфертів 
(фінансової підтримки з бюджету) у системі бюджетних відносин 
позбавляє місцеві органи влади реальної можливості самостійно 
розв’язувати власні проблеми через залежність від дотацій [6, 52]. 

Таким чином, однією з форм реалізації бюджетної політики є 
надання органами влади, органами місцевого самоврядування су-
спільних послуг:

1) послуги суб’єктам господарювання мають надаватися тим рів-
нем влади, де передбачені мінімальні витрати цих послуг;

2) послуги мають відповідати інтересам і потребам суспільства 
чи територіальної громади та джерелам їх фінансування;

3) повинна бути передбачена міра юридичної відповідальності 
для суб’єктів відповідного рівня влади. 

Завдання і зобов’язання держави визначаються, з одного боку, 
Конституцією, законодавством України, а з іншого, її фінансовими 
можливостями, які обмежуються обсягами доходів суб’єктів бю-
джетних відносин. Отже, видатки повинні бути інструментом досяг-
нення критерію справедливості у розподілі суспільних благ та добро-
буту для усіх суб’єктів господарювання та інших членів суспільства. 
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Анотація
Розглянуто коло суб’єктів, що беруть пряму і опосередковану участь у бю-

джетній системі в цілому та бюджетному процесі зокрема. Проаналізовано їх роль  
у механізмі бюджетних видатків та вплив на економічні процеси у державі.  
Обґрунтовано необхідність реального впровадження державних програм для по-
дальшого розвитку суспільства. 

Annotation
In this article it is considered number of the subjects that are directly and indirectly 

involved in the budget system in general and in the budget process in particular. 
It is analyzed their role in the mechanism of the budget expenditures and the impact 
on the economic processes in the country. It is substantiated the necessity of the real 
implementation of the state programs for the further development. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Процес розвитку 
сучасного суспільства характеризується глобалізацією у всіх галу-
зях життєдіяльності, включаючи економіку. На факт об’єктивності 
інтернаціоналізації світових господарств радянські науковці вка-
зували ще в сімдесяті роки XX ст. [1]. Створення підприємств за 
участю національного та іноземного капіталів вважалося тоді по-
рівняно новою формою міжнародного співробітництва. Цей процес 
розширився та поглибився, і сьогодні для будь-якої держави світу, 
зокрема, України, необхідно створити якомога більш сприятливі за-
сади для співпраці з іноземними суб’єктами господарювання. 

У першому півріччі 2013 року обсяг іноземних інвестицій в еко-
номіку України становив 2,6 млрд. дол. При цьому обсяг фінансових 
ресурсів, внесених інвесторами з початку інвестування на 1 липня 
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2013 року досяг 55,3 млрд. дол. На підприємствах промисловості 
було зосереджено 31,7% загального обсягу інвестицій в Україну, у 
компаніях фінансової і страхової сфери – 26,9%. Слід зазначити, що 
структура в розрізі форм залучення іноземного капіталу за період 
з 2002 року – перше півріччя 2013 р. значно змінилася. Так, у 2001–
2004 роках внески у вигляді рухомого і нерухомого майна складали 
28–36% загального обсягу інвестицій. На сьогодні у структурі ка-
піталу нерезидентів основна питома вага припадає на вкладення у 
формі грошових внесків [2]. 

Успішне співробітництво на міжнародному рівні багато в чому 
залежить від належного правового забезпечення відносин у цій 
сфері. Особливості правового статусу суб’єктів господарювання зі 
стовідсотковим іноземним капіталом визначають державну політи-
ку у сфері інвестицій з-за кордону. Сучасна держава повинна врахо-
вувати значення цього напряму розвитку економіки. 

Особливої актуальності визначення правового статусу інозем-
них підприємств набуває завдяки розгалуженим процесам світової 
інтеграції. Слід враховувати, що Україна є членом Світової органі-
зації торгівлі і прагне стати членом Європейського Союзу. 

Зв’язок проблеми із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Належне правове забезпечення функціонування інозем-
них підприємств пов’язане з таким глобальним науковим завданням 
як створення найсприятливішого клімату для залучення іноземних 
інвестицій. Прикладний характер такого завдання визначається впли-
вом іноземного інвестування на всю економічну систему в цілому. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Слід зазначити, що 
правовий статус іноземних підприємств не був предметом глибо-
ких наукових досліджень науковців. Деякі дослідники приділяли 
увагу окремим аспектам залучення іноземних інвестицій. Зокрема,  
Кампі О. Ю. вивчав проблеми спільного інвестування [3], Резни-
кова В. В. розглядала правове регулювання спільної господарської 
діяльності [4]. Правове становище інвестора як суб’єкта господар-
ських відносин стало предметом дослідження Поєдинок В. В. [5]. 

Особливу увагу слід приділити дисертації Федорчука Д. Е. щодо 
порівняльно-правового аналізу режиму прямого іноземного інвес-
тування [6]. 



102

Розділ 3. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Вирішення обраної проблеми має сприяти формуванню принципів 
громадянського суспільства і ринкових відносин в нашій країні, ви-
ходу українських суб’єктів господарювання на міжнародні ринки (і 
пов’язаному з цим ефективним веденням господарства). 

Постановка завдання. Метою наукового дослідження є конкре-
тизація основних характеристик іноземних підприємств як суб’єк-
тів господарського права. 

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання:
1. Встановити співвідношення понять “іноземне підприємство”, 

“підприємство з іноземними інвестиціями” та “спільне під-
приємство”. 

2. Визначити поняття “іноземне підприємство”. 
3. Конкретизувати обмеження щодо правового статусу інозем-

ного підприємства. 
Викладення основного матеріалу дослідження. Відповідно до 

статті 42 Господарського кодексу України “підприємництво – це 
самостійна ініціативна, систематична, на власний розсуд підпри-
ємницька діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання 
з метою отримання економічних і соціальних результатів та одер-
жання прибутку”. В Україні проголошена свобода підприємницької 
діяльності. Перелік видів діяльності, які підлягають ліцензуван-
ню, а також перелік видів діяльності, здійснення підприємництва  
в яких заборонено, встановлюється виключно законом. 

Статтею 44 Господарського кодексу України закріплені прин-
ципи підприємницької діяльності, в число яких входять принци-
пи вільного вибору видів підприємницької діяльності, самостійне 
формування програм діяльності, залучення матеріально-технічних, 
фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмеже-
но законом. 

Однією з основних форм господарювання є підприємство. У від-
повідності до ст. 62 Господарського кодексу України підприємство –  
це самостійний суб’єкт господарювання, який створений компе-
тентним органом державної влади або органом місцевого само-
врядування або іншими суб’єктами для задоволення суспільних чи 
особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, 
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науково-дослідної, торговельної та іншої господарської діяльності  
в порядку, передбаченому законодавством. 

Ст. 63 ГКУ встановлює, що у разі, якщо в статутному капіталі 
підприємства іноземна інвестиція становить не менш як десять 
відсотків, воно визнається підприємством з іноземними інвестиці-
ями. Підприємство, в статутному капіталі якого іноземна інвести-
ція становить сто відсотків, вважається іноземним підприємством.  
Ці нормативні положення дають підстави для встановлення спів-
відношення між двома поняттями – “підприємство з іноземними 
інвестиціями” (ПІІ) та “іноземне підприємство” (ІП). 

Закон у якості основної ознаки ПІІ називає наявність у статутно-
му капіталі іноземної інвестиції, при чому закріплена чітка вказівка 
на її мінімум. Оскільки норма не фіксує максимальний показник, 
можна припустити, що він може дорівнювати і 100%, а відповідно, 
в такому випадку поняття ПІІ та ІП фактично співпадають. Це доз-
воляє зробити висновок, що ПІІ – поняття набагато ширше, оскіль-
ки включає не тільки ІП, статутний фонд яких повністю склада-
ється з іноземної інвестиції, але і інші ПІІ, в фонді яких відсоток 
складає від 10 до 100%. Фактично ІП є одиним із видів ПІІ, в яких 
виключена участь українських суб’єктів господарювання. Ті ПІІ,  
в яких можлива наявність як вітчизняних, так і іноземних суб’єктів 
господарювання, можуть бути віднесені до категорії спільних (в ши-
рокому розумінні). При цьому слід зважати на ту обставину, що саме 
поняття “спільне підприємство” міститься в Законі України “Про 
зовнішньоекономічну діяльність” і означає підприємства, які базу-
ються на спільному капіталі суб’єктів господарської діяльності Укра-
їни та іноземних суб’єктів господарської діяльності, на спільному  
управлінні та на спільному розподілі результатів та ризиків. 

Законодавець відносив до СП далеко не всі підприємства, в яких  
брали участь і українські, і іноземні суб’єкти господарювання,  
а лише ті, які відповідали певним критеріям. З прийняттям ЗУ “Про 
режим іноземного інвестування” створення нових СП припинило-
ся, оскільки згідно з законом створювалися ПІІ. Статистичні дані 
свідчать, що найпривабливішою щодо розвитку спільного підпри-
ємництва сферою до 1997 р. була внутрішня торгівля. Тут було 
утворено 1348 спільних підприємств, що становило 37% загальної 
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кількості спільних підприємств в Україні. Чимало спільних підпри-
ємств утворено у харчовій промисловості – 339, у галузі машинобу-
дування й металообробки – 295, у легкій промисловості – 168. 

Враховуючи все вищезазначене, одним з можливих варіантів 
усунення термінологічної плутанини могло б стати сприйняття ПІІ 
як найширшого поняття, яке включає в себе дві категорії підпри-
ємств – спільні (в статутному фонді яких доля іноземних інвесторів 
(далі – ДІІ) складає від 10 до 100%, тобто 10% ДІІ 100%, з обов’яз-
ковою участю українських суб’єктів) та іноземні (статутний фонд 
яких повністю складається з іноземної інвестиції). 

Не менше суперечок виникає при спробі визначити поняття “іно- 
земний капітал”. Українське законодавство не застосовує цю кон-
струкцію, замість цього вживає інше словосполучення – “іноземні 
інвестиції”. Спробуємо встановити співвідношення цих понять. 

У відповідності до ст. 1 Закону України “Про інвестиційну діяль-
ність” інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цін-
ностей, які вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів 
діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або до-
сягається соціальний ефект. 

Одним з різновидів інвестування Закон “Про інвестиційну ді-
яльність” називає іноземне інвестування, тобто капіталовкладення, 
здійснювані іноземними суб’єктами господарювання на території 
України. Як зазначено у спеціальній літературі, ознакою, що надає 
інвестиції статусу іноземної, є її походження, тобто національність 
власника майна (цінностей). 

Закон “Про зовнішньоекономічну діяльність” у ст. 1 дає таке 
визначення іноземним інвестиціям: іноземні інвестиції – всі види 
майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються іноземни-
ми суб’єктами господарської діяльності в Україні, в результаті чого 
утворюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. 

Схоже визначення містить Закон “Про режим іноземного інвес-
тування”: іноземні інвестиції – цінності, що вкладаються іноземни-
ми інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до за-
конодавства України з метою отримання прибутку або досягнення 
соціального ефекту. 

Таким чином, спираючись на легальні визначення іноземних ін-
вестицій, можемо встановити ознаки, властиві для них:
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– інвестиції – це завжди певні цінності, незалежно від того, яки-
ми вони є – майновими або інтелектуальними;

– ці цінності вкладаються в об’єкти інвестиційної діяльності від-
повідно до законодавства України;

– вкладаються певними суб’єктами з особливим статусом – іно-
земними інвесторами;

– метою виступає отримання прибутку або досягнення соціаль-
ного ефекту. 

Саме щодо останньої ознаки іноземних інвестицій (мети) у нау-
ковій літературі існує ряд суперечливих поглядів. 

Як зазначено вище, законодавство України розуміє під метою 
здійснення іноземних інвестицій отримання прибутку або досяг-
нення соціального ефекту. Таке формулювання неодноразово під-
давалося критиці з боку дослідників. Зазначалося, що є недоціль-
ним вказувати якийсь абстрактний соціальний ефект у якості мети, 
оскільки в переважній більшості випадків йдеться зовсім не про 
альтруїзм іноземного суб’єкта, що в принципі суперечить західній 
концепції інвестицій, а лише про отримання якомога більшого при-
бутку за рахунок діяльності в економіці приймаючої країни [7, 72]

На нашу думку, слід відзначити дослідження поняття “іноземні 
інвестиції”, здійснене Д. Федорчуком [6, 68]. У ньому автор обґрун-
товано доводить доцільність заміни поняття “соціальний ефект” у 
визначенні іноземних інвестицій на “інший економічний ефект”. 

Слід підкреслити, що така особливість обов’язкового отриман-
ня прибутку стосується як іноземних інвестицій, так і “іноземного 
капіталу”. 

Як ми бачимо, метою іноземних інвестицій та іноземного капі-
талу є отримання прибутку. Саме тому, розглядаючи поняття “іно-
земний капітал” та “іноземна інвестиція” в контексті іноземних під-
приємств, їх можна ототожнювати. 

Правовий статус ІП характеризується певними обмеженнями. 
Зокрема, ІП не може бути засноване в галузях, які мають страте-
гічне значення для безпеки держави (зокрема, в Україні заборонено 
створення телерадіоорганізацій іноземними юридичними і фізич-
ними особами та особами без громадянства). 

Іноземне підприємство є одним з видів підприємств, розташова-
них на території України (хоча сама назва “іноземне” наводить на дум-



106

Розділ 3. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

ку про постійне місцезнаходження за межами України), майно якого 
є власністю іноземних громадян або іноземних юридичних осіб. На 
іноземні підприємства поширюється національний правовий режим 
господарської діяльності. Однак створюється таке підприємство від-
повідно до законодавства тієї держави, до якої воно належить. 

Підприємство є суб’єктом господарювання, отже, до іноземного 
підприємства застосовують загальні положення про суб’єкта госпо-
дарювання, передбачені ст. 55 Господарського кодексу України. Від-
повідно до ч. 1 ст. 56 іноземне підприємство може бути утворено за 
рішенням власника (власників) майна. 

Відповідно до положень Закону України “Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства” встановлено, що іноземні гро-
мадяни мають право на заняття в Україні інвестиційною, а також 
зовнішньоекономічною та іншими видами підприємницької діяль-
ності, що передбачені законодавством України. При цьому вони ма-
ють такі ж права і обов’язки, що й громадяни України, якщо інше не 
передбачено Конституцією або законами України. 

Іноземні інвестиції для створення іноземного підприємства 
здійснюються у певних формах, передбачених Законом України 
“Про режим іноземного інвестування”:

1) часткова участь у підприємствах, які створюються спільно з 
юридичними та фізичними особами або придбання частини 
діючих підприємств;

2) заснування підприємств, які повністю належать іноземним 
інвесторам, філій або інших відокремлених підрозділів або 
придбання у власність діючих підприємств повністю;

3) придбання не забороненого законом рухомого і нерухомого 
майна, інших об’єктів власності шляхом прямого одержання 
майна чи майнових комплексів у вигляді акцій, облігацій і 
цінних паперів;

4) придбання самостійно або за участю українських юридичних 
або фізичних осіб прав на користування землею та викори-
стання природних ресурсів на території України;

5) придбання інших майнових прав;
6) господарської діяльності на підставі угоди про розподіл про-

дукції;
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7) в інших формах, які не заборонені законами України, в тому 
числі без створення юридичної особи на підставі договорів  
з суб’єктами господарської діяльності України. 

Виходячи з вимог ст. 5 Закону, іноземні інвестиції, включаючи 
внески до статутного фонду підприємств, оцінюються в іноземній 
конвертованій валюті та у валюті України за домовленістю сторін 
на основі цін міжнародних ринків або ринку України. Перерахуван-
ня інвестиційних сум в іноземній валюті у валюту України здійсню-
ється за офіційним курсом валюти України, визначеним Національ-
ним банком України. 

Виникнення і діяльність іноземного підприємства як суб’єкта 
господарської діяльності будь-якої організаційно-правової форми 
неможливо без установчих документів. 

Для створення суб’єкта господарювання, в нашому випадку, іно-
земного підприємства – юридичної особи її учасники (засновни-
ки) розробляють установчі документи, які викладаються письмово  
і підписуються всіма учасниками, якщо законом не встановлено ін-
ший порядок їх затвердження. 

Для одних суб’єктів господарювання єдиним установчим доку-
ментом є статут (наприклад, для приватного підприємства, акціо-
нерного товариства, товариства з обмеженою і додатковою відпові-
дальністю). Іншим досить одного установчого договору (наприклад, 
повним і командитним товариствам). 

У відповідності до ст. 117 Господарського кодексу України уні-
тарне або корпоративне підприємство, яке діє виключно на основі  
власності іноземців або іноземних юридичних осіб, вважається  
іноземним підприємством, відповідно можливість створення дер-
жавного, казенного та комунального підприємства зі 100% інозем-
ним капіталом виключена. 

Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні 
можуть діяти іноземні підприємства таких видів:

1) приватне підприємство, яке діє на основі приватної власності 
громадян чи суб’єкта господарювання (юридичної особи);

2) підприємство, яке діє на основі колективної власності (під-
приємство колективної власності). 
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В Україні можуть діяти також інші види іноземних підприємств, 
передбачені законом. 

Відзначимо, що законодавство України про режим іноземного ін-
вестування передбачає ті чи інші правила (захист інвестицій і т. п.)  
незалежно від форми підприємства, в яке була внесена інвестиція, 
у тому числі ці правила застосовні для товариства з обмеженою від-
повідальністю. Крім того, відзначимо, що на сьогоднішній день за-
конодавство України більше не передбачає такі форми підприємств 
як “спільне підприємство”, “дочірнє підприємство”, “підприємство з 
іноземним капіталом” тощо, однак дозволяє створити ТОВ з 100% 
іноземним капіталом, який належить одній іноземній юридичній 
особі (єдиному засновникові). 

Ст. 117 Господарського кодексу передбачила існування особли-
вого виду суб’єктів господарювання із залученням іноземних інвес-
тицій – іноземного підприємства. 

По-перше, іноземець або іноземна юридична особа володіє та-
ким підприємством повністю, тобто має 100% в його статутно-
му фонді. Але це визначення можна застосувати і до підприєм-
ства з іноземними інвестиціями, тому що для нього максимальна 
межа частки іноземної інвестиції в законодавстві не встановлена. 
Іноземний інвестор може вкласти 100% до статутного фонду під-
приємства і це, відповідно до ст. 116, буде підприємство з іно-
земними інвестиціями, але відповідно до ст. 117 це утворення є 
іноземним підприємством. На сьогоднішній день ми маємо не-
узгодженість, яка може привести до неправильного застосуван-
ня норм ГК, виникнення непорозумінь щодо іноземних інвесто-
рів, що хтозна чи зробить економіку України більш привабливою  
для іноземних інвестицій. 

По-друге, обґрунтовано необхідність розмежування підпри-
ємств, іноземні інвестиції в статутному фонді яких становлять 
певну частку і тих, якими іноземний суб’єкт володіє повністю. Це 
обумовлено принципами економічної, національної безпеки Укра-
їни. Такі сфери, як оборонна, фундаментальних розробок, під-
тримки громадського порядку та управління, фінансів і монетарної 
політики, правотворчості традиційно складають недоступні для 
іноземних підприємств галузі практично у всіх без винятку краї-
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нах світу. Тому виправдані і особливості в правовому статусі ІП,  
встановлені ГКУ. 

Таким чином, ми проаналізували сутність поняття “іноземне 
підприємство”. Отже, іноземні підприємства – це учасники госпо-
дарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалі-
зують господарську компетенцію (сукупність господарських прав 
та обов’язків), мають відокремлене майно, яке включає цінності 
майнового і (або) інтелектуального характеру, які вкладаються 
виключно іноземними суб’єктами господарської діяльності відпо-
відно до законодавства України і несуть відповідальність за своїми 
зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених 
законодавством. 

Виходячи з вищезазначеного, вважаємо невірним визначати ІП 
як окремий вид підприємств, тому що його дефініція і ознаки збі-
гаються з ПІІ. У той же час, не можна ототожнювати поняття “під-
приємство з іноземними інвестиціями” і “іноземне підприємство” 
або зовсім відмовитися від застосування останнього в законодав-
стві. На нашу думку, іноземне підприємство є лише одним із видів 
ПІІ, що повністю належить іноземному інвестору і має особливості 
правового статусу в порівнянні з ПІІ. 
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Анотація
В статті розглянуто основні ознаки іноземного підприємства, конкретизовано 

особливості його правового статусу. Особливу увагу приділено співвідношенню 
термінів “підприємство з іноземними інвестиціями”, “спільне підприємство” та 
“іноземне підприємство”. Узагальнено конструкцію “іноземний капітал”. Обґрун-
товано деякі пропозиції щодо зміни діючого законодавства відносно іноземних 
підприємств. 

Annotation
The paper considers the main features of foreign company and concretires the features 

of its legal status. Particular attention is paid to the correlation of the terms “enterprise 
with foreign investments”, “joint venture” and “foreign company”. The arbugeneralizes 
the design of “foreign capital”. Some proposals to amend the existing legislation against 
foreign companies are grounded. 
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Постановка проблеми. Ліквідаційна процедура у справі про 

банкрутство застосовується у випадку, коли вичерпані будь-які ва-
ріанти відновити платоспроможність боржника за допомогою ін-
ших судових процедур. При цьому надзвичайно важливим етапом 
ліквідаційної процедури у справі про банкрутство є формування 
ліквідаційної маси боржника. Законодавство про банкрутство, на 
перший погляд, досить детально визначає склад майна боржника, 
визнаного банкрутом. Проте, включення до ліквідаційної маси ок-
ремих видів майна боржника, як і не включення певного майна, на 
нашу думку, не є таким уже очевидним і безспірним та потребує 
більш детального дослідження. 

Аналіз останніх досліджень. Питання особливостей формуван-
ня ліквідаційної маси під час ліквідаційної процедури розглядалися 
в роботах Р. Г. Афанасьєва, В. В. Джуня, Б. М. Полякова, П. Д. При-
гузи, російських вчених В. Ф. Попондопула, М. В. Телюкіної тощо. 

Мета. У своєму дослідженні ми ставимо за мету з’ясувати, які 
саме види майна можуть бути включені до ліквідаційної маси борж-
ника, визнаного банкрутом. 

Виклад основного матеріалу. Основна частина цивільних право- 
відносин має майновий характер, об’єктом яких є те чи інше майно. 
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Правильне розуміння терміна “майно” в різних значеннях має 
практичне значення для визначення конкретних прав та обов’язків 
сторін у правовідносинах, де майно є об’єктом права. Тому необхід-
но кожного разу визначати значення цього терміна шляхом тлума-
чення тексту правової норми [5, 223]. 

Як випливає із змісту ч. 1 ст. 177 Цивільного Кодексу України [2]  
(надалі – ЦК України), речі, у тому числі гроші та цінні папери є 
майном, яке, в свою чергу, є одним із об’єктів цивільних прав. Від-
повідно до ст. 190 ЦК України крім окремих речей, чи їх сукупнос-
ті, до складу майна як особливого об’єкта входять також майнові 
права та обов’язки. Варто звернути увагу на те, що в сучасному ци-
вільному законодавстві закріплено також таке поняття як “єдиний 
майновий комплекс”, яке на сьогодні вживається для визначення 
підприємства як об’єкта цивільних прав. Так, відповідно до ст. 191 
ЦК України, підприємство є єдиним майновим комплексом, що 
використовується для здійснення підприємницької діяльності. До 
складу підприємства як єдиного майнового комплексу входять усі 
види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні 
ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, про-
дукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку 
або інше позначення та інші права, якщо інше не встановлено дого-
вором або законом. 

Майно юридичної особи становить матеріальну базу її діяльно-
сті. В той же час майнова відокремленість є однією із основних ознак 
юридичної особи, хоч ступінь майнової відокремленості у різних 
юридичних осіб є різним. Так, господарські товариства є власника-
ми свого майна. Відповідно до ст. 73 Господарського Кодексу Укра-
їни [1] майно державного унітарного підприємства перебуває у 
державній власності, але закріплене за такими підприємствами на 
праві господарського відання чи оперативного управління (таких 
речових прав ЦК не передбачає –прим. авт). 

При ліквідації платоспроможної юридичної особи у загальному 
порядку, передбаченому ЦК України, в разі недостатності грошо-
вих коштів ліквідаційна комісія відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 111 ЦК 
України здійснює продаж майна юридичної особи. При цьому ЦК 
України не конкретизує, які самі види майна повинні відчужувати-
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ся. Очевидно тут мається на увазі майно у широкому розумінні – як 
сукупність речей а також майнових прав та обов’язків. Відсутність 
деталізації майна, юридичної особи, яка ліквідується у загальному 
порядку є у певній мірі виправданою, оскільки відчуження майна у 
даному випадку є тільки одним із багатьох послідовних етапів при-
пинення платоспроможної юридичної особи, не обтяженим наслід-
ками задоволення чи не задоволення вимог кредиторів, адже кін-
цева мета є прогнозованою – повне припинення юридичної особи. 

Інша ситуація має місце при ліквідації юридичної особи, визна-
ної банкрутом, де основним завданням, що виходить на перший 
план, є задоволення вимог кредиторів. Тому у Законі України “Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його бан-
крутом” [3] (надалі – Закон) вже конкретизуються види майна, що 
включаються ліквідатором до ліквідаційної маси, за рахунок якої в 
подальшому будуть задовольнятися претензії кредиторів. Точним 
є визначення російським юристом М. В. Телюкіної основної мети 
формування конкурсної (ліквідаційної) маси – відособлення майна 
з тим, щоб спростити його поділ між кредиторами [10, 38]. Ліквіда-
ційна маса – поняття, в яке Закон вкладає цілком визначений зміст: 
відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону усі види майнових активів (майно та 
майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або 
господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури 
та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу 
ліквідаційної маси. Як вірно зауважує В. Ф. Попондопуло, конкур-
сна (ліквідаційна) маса – це не сукупність речей, а певний майно-
во-правовий комплекс, який включає в себе не тільки речі і речові 
права боржника, але й інші майнові права боржника (зобов’язаль-
ні, творчі), а у певних випадках і обов’язки боржника (наприклад, 
при продажу підприємства як єдиного майнового комплексу) [8, 
215]. “Конкурсна маса – це сукупність прав речових, зобов’язаль-
них, виключних”, – писав Г. Ф. Шершенєвич [14, 353]. З юридичної 
точки зору ліквідаційна маса виступає об’єктом задоволення вимог 
кредиторів боржника, визнаного банкрутом, однак не безпосеред-
ньо у вигляді майна (майнових прав), а шляхом задоволення цих 
вимог із вартості реалізованого майна (майнових прав), яке скла-
дає ліквідаційну масу, у черговості, передбаченій ст. 45 Закону.  
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Між кредиторами розподіляється не майно, а грошові кошти, одер-
жані від реалізації цього майна. 

Як бачимо, під майновими активами Закон розуміє “майно” та 
“майнові права”, розмежовуючи, таким чином ці два поняття. На 
нашу думку, таке формулювання не є вдалим, оскільки, як уже 
було згадано, поняттям “майно” відповідно до Цивільного кодексу 
охоплюються також і майнові права. Тому ми пропонуємо початок  
ч. 1 ст. 42 Закону викласти у такій редакції: “Усе майно боржника, 
яке належить йому на праві власності або праві господарського ві-
дання на дату відкриття ліквідаційної процедури, включаються до 
складу ліквідаційної маси...”. Термін “боржник” вжитий нами не 
випадково, оскільки банкрутом боржник стає тільки після при-
йняття господарським судом відповідної постанови. Тому не зовсім 
виправданим є використання формулювання “майно банкрута на 
момент відкриття ліквідаційної процедури”. 

Закон не диференціює статус майна боржника зразу ж після 
відкриття ліквідаційної процедури і до моменту початку розподілу 
коштів між кредиторами. Але склад майна боржника у цей період 
може зазнати значних змін. Тому заслуговує на увагу пропозиція 
М. В. Телюкіної щодо доцільності використання іншого терміну 
“майнова маса” – для позначення майна, яке є у боржника на мо-
мент відкриття ліквідаційної процедури [11, 328]. Далі склад май-
нової маси може змінюватися: якесь майно з неї вилучається, інше 
включається у її склад з метою формування ліквідаційної маси, 
тобто український законодавець закріпив (як і у ряді інших країн) 
ліквідаційну масу не у статичному, а у динамічному стані, у стані 
руху юридичних відносин, наростання нових. Фактично ліквідаці-
йна маса здатна збільшитися внаслідок повернення, добровільного 
чи за судовим рішенням, речей, які належать боржнику, але зна-
ходилися у володінні інших осіб. Таке ж збільшення має місце при 
стягненні заборгованості з третіх осіб, тобто з боржників неспро-
можного боржника. Зменшитися ліквідаційна маса може внаслідок 
повернення, добровільного чи за рішенням суду, майна, яке не нале-
жало неспроможному боржнику, але знаходилося у його володінні. 

Згідно із ч. ч. 2, 3 ст. 42 Закону, до складу ліквідаційної маси вклю-
чаються також речі, визначені родовими ознаками, що належать бан-
круту на праві володіння або користування (дане положення є спір-
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ним, оскільки юридична особа не є власником цих речей, і володіння 
або користування ними, в даному випадку, не пов’язане з правом 
власності юридичної особи), індивідуально визначене майно, що на-
лежать банкруту на праві власності чи господарського відання. 

Майно банкрута, що є предметом забезпечення, не включається 
до складу ліквідаційної маси і використовується виключно для за-
доволення вимог кредитора за зобов’язаннями, які воно забезпечує 
(ч. 4 ст. 42 Закону). 

Закон також захищає інтереси осіб, майно яких без достатніх 
правових підстав може бути включено у ліквідаційну масу. Так, від-
повідно до ст. 42 Закону в ліквідаційну масу не включаються: індиві-
дуально визначені речі, що належать банкруту на підставі речових 
прав, крім права власності і господарського відання; об’єкти жит-
лового фонду, у тому числі гуртожитки, дитячі дошкільні заклади 
та об’єкти комунальної інфраструктури, які в разі банкрутства під-
приємства передаються в порядку, встановленому законодавством, 
до комунальної власності відповідних територіальних громад без 
додаткових умов і фінансуються в установленому порядку; активи, 
включені до складу іпотечного покриття, не включаються до лік-
відаційної маси емітента таких облігацій та управителя іпотечним 
покриттям (ч. 7 ст. 42 Закону); цінні папери, грошові кошти та інше 
майно, яке належить клієнтам професійного учасника фондового 
ринку та інститутам спільного інвестування (ч. 6 ст. 88 Закону). 

Можливі випадки, коли серед іншого майна юридичної особи, 
визнаної банкрутом, будуть виявлені об’єкти, вилучені з цивільно-
го обороту. Слід зауважити, що більшість об’єктів цивільних прав 
належать до таких, що обертаються вільно. Такі об’єкти можуть 
вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої  
в порядку правонаступництва чи спадкування, або іншим чином. 
В Україні діє загальна презумпція щодо вільного обороту об’єктів, 
якщо нема спеціальної вказівки закону про їх вилучення з обігу або 
обмеження обігу, або вони не є невід’ємними від фізичної чи юри-
дичної особи [13, 109]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 178 ЦК України, види об’єктів цивіль-
них прав, перебування яких у цивільному обороті не допускаєть-
ся, мають бути прямо встановлені у законі. Вилучення об’єктів  
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з цивільного обороту означає, що деякі об’єкти не можуть бути пред-
метом правочинів та іншим чином переходити від одного суб’єкта 
до іншого в межах цивільного обороту, вони можуть належати на 
праві власності тільки певним суб’єктам цивільного права. Проте, 
в сучасних умовах питома вага вказаних об’єктів серед об’єктів, що 
обертаються вільно, зменшується, що цілком відповідає загальним 
засадам цивільного законодавства. 

Виявивши у складі майна банкрута об’єкти, вилучені з обороту, 
ліквідатор зобов’язаний передати їх іншим особам у встановленому 
порядку, обов’язково враховуючи правила щодо оборотоздатності 
цих об’єктів, передбачені Цивільним кодексом. 

Вилучення майна з ліквідаційної маси у певних випадках, на наш 
погляд, є виправданим. Таке вилучення було відоме дореволюцій-
ному і сучасному зарубіжному законодавству [8, 216]. Наприклад, 
майно, вилучене з обороту, індивідуально визначені речі, що нале-
жать банкруту на підставі речових прав, крім права власності і гос-
подарського відання. 

В інших випадках таке вилучення навряд чи можна назвати ви-
правданим. У першу чергу це стосується, невключення у ліквідацій-
ну масу об’єктів комунальної інфраструктури (ч. 1 ст. 42 Закону).  
У Законі відповідна норма з’явилася, очевидно, тому, що ще з радян-
ських часів такі об’єкти будувалися і закріплювалися на балансах 
багатьох державних підприємств, а потім в результаті приватизації, 
наділення правом повного господарського відання та ін. увійшли в 
склад майна відповідних юридичних осіб. 

У такій ситуації, як вірно зазначає В. Ф. Попондопуло, законода-
вець допускає порушення балансу приватних і публічних інтересів, 
оскільки не забезпечує попереднього і рівноцінного відшкодування 
вилученого з ліквідаційної маси майна, за рахунок якого підлягають 
задоволенню вимоги кредиторів [8, 217]. 

Безумовно, важко оспорювати необхідність для регіону окремих 
об’єктів комунальної інфраструктури, проте, на наш погляд, щоб 
при передачі відповідних об’єктів не були порушені інтереси кре-
диторів, необхідно законодавчо закріпити положення щодо випла-
ти відповідної компенсації за такі об’єкти банкрутам – власникам, 
щодо яких здійснюється ліквідаційна процедура. 
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Стосовно майнових прав на практиці існує наступна пробле-
ма: іноді контрагенти включають у договір умову, відповідно до 
якої неможлива передача прав за таким договором третім особам.  
Із аналізу ст. 197 ЦК України випливає, що уступка вимоги (цесія) 
по таких договорах не допускається. Тим не менше, при здійснен-
ні ліквідаційної процедури вказана норма договору не береться до 
уваги. Це означає, що права за договором з умовою про непереда-
ваність прав третім особам реалізуються в загальному порядку. На 
думку В. Ткачова, з якою слід повністю погодитися, таке положення 
є неприпустимим. Включення у договір вказаної умови свідчить про 
зацікавленість сторін в особі один одного. Такий договір, на думку 
В. Ткачова, слід вважати особистою угодою [12, 105]. З цього мож-
на зробити висновок щодо неможливості реалізації прав за таким 
договором, оскільки особисті права і обов’язки не включаються  
в ліквідаційну масу. 

Важливим є також питання, чи включаються до складу ліквідаці-
йної маси об’єкти права інтелектуальної власності та майнові права 
інтелектуальної власності банкрута, зокрема права на винаходи і 
корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів та послуг? Се-
ред науковців відсутня одностайність у вирішенні даної проблеми. 

Так, В. Джунь висловлював думку, що відчуження даних об’єктів 
без згоди власника неможливе [6, 15–18]. Аналогічної точки зору 
дотримувався і Р. Афанасьєв. На його думку, без згоди власника 
його права на інтелектуальну власність не можуть бути відчуже-
ні третім особам. Якщо юридична особа припиняє своє існування 
внаслідок банкрутства, інтелектуальна власність, що належала їй 
повинна стати суспільним надбанням у тому випадку, коли немає 
співвласників [4, 97]. 

Вважаємо вказану позицію не зовсім правильною, оскільки пра-
ва на ці нематеріальні об’єкти мають вартісну оцінку, а отже мо-
жуть бути відчужені ліквідатором з метою більш повного задово-
лення вимог кредиторів. Таку ж позицію займала і Президія Вищого  
арбітражного (сьогодні – господарського) суду України [9]. 

Ч. 6 ст. 42 Закону закріплено право ліквідатора у випадку вияв-
лення частки, що належить банкруту в спільному майні (вважає-
мо термін “майно” у даному контексті узагальнюючим як щодо  



118

Розділ 3. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

матеріальних так і нематеріальних об’єктів), з метою задоволення 
вимог кредиторів в установленому порядку порушувати питання 
про виділення цієї частки. Порядок виділення частки із майна, що 
є у спільній власності (сумісній чи частковій) врегульовано ст. 364 
ЦК України. Вказана стаття передбачає право кожного із співвлас-
ників на виділ у натурі частки із майна що є у спільній власності. За 
наявності згоди всіх співвласників виділ частки в спільному майні 
в натурі здійснюється шляхом укладення договору. Такий договір 
буде укладатися ліквідатором від імені юридичної особи, визнаної 
банкрутом (якщо в цьому виникне необхідність) відповідно до за-
гальних правил. Якщо договір укладатиметься в зв’язку з виділом в 
натурі частки в нерухомому майні, він, відповідно до ч. 3 ст. 364 ЦК 
України, підлягатиме обов’язковому нотаріальному посвідченню.  
У той же час, в окремих випадках, виділ в натурі частки в спіль-
ному майні є неможливим, якщо спільне майно є неподільною 
річчю (на практиці досить часто організації придбають для сво-
їх працівників на умовах спільної часткової власності автомобілі, 
однокімнатні квартири тощо), або є заборона встановлена зако-
ном. В цьому разі співвласник, який вимагає виділу, має право на 
одержання грошової або іншої компенсації вартості частки. Дано-
му правилу кореспондує норма, закріплена у абз. 2 ч. 2 ст. 364 ЦК, 
України, якою передбачено, що компенсація співвласникові може 
бути надана лише за його згодою. Проте положення щодо компен-
сації співвласникові вартості його частки, як і інші положення, за-
значені ст. 364 ЦК України навряд чи будуть актуальними під час 
ліквідації співвласника – юридичної особи, визнаної банкрутом. 
Виділення частки в спільному майні в натурі, особливо за відсут-
ності згоди інших співвласників, коли укладення договору є немож-
ливим, є доволі тривалим процесом, який вимагатиме від ліквіда-
тора як фінансових затрат, так і затрат часу. Все одно надалі майно 
буде реалізовуватися ліквідатором для одержання грошових ко-
штів. Аналогічна ситуація може виникнути і при поділі майна, що 
є у спільній частковій власності (ст. 367 ЦК України). Тому, більш 
доцільно, на наш погляд, було б закріпити у Законі право ліквіда-
тора здійснити відчуження частки у спільному майні у порядку  
передбаченому законодавством. Як виняток із загального правила,  
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ч. 1 ст. 358 ЦК України про здійснення права спільної часткової влас-
ності за згодою співвласників, ст. 361 ЦК України надає кожному із 
учасників право самостійно розпорядитися своєю часткою у спіль-
ній частковій власності. При цьому мають дотримуватися правила  
ст. 362 ЦК України про переважне право купівлі частки у праві спіль-
ної часткової власності іншим співвласником (співвласниками)  
[7, 793]. Норма щодо переважного права купівлі частки у праві спіль-
ної часткової власності не застосовується у разі її продажу з публіч-
них торгів (що є особливо актуальним під час ліквідації юридичної  
особи-банкрута). 

Інша ситуація має місце при відчуження майна, що є у спіль-
ній сумісній власності юридичної особи, що ліквідується, та інших 
осіб. Оскільки у спільній сумісній власності частки заздалегідь не 
визначені, співвласники володіють, користуються і розпоряджа-
ються належним їм майном за взаємною згодою як одним цілим. 
Частки учасників визначаються при поділі або виділі з спільної су-
місної власності. Тому ліквідатор, на нашу думку може відчужити 
або частку, виділену із майна, що є у спільній сумісній власності 
у порядку, встановленому ст. 364 ЦК України, або майно, яке буде 
належати юридичній особі, визнаній банкрутом, у випадку поділу 
майна, що є у спільній сумісній власності, оскільки, відповідно до ч. 
3 ст. 372 ЦК України, в разі поділу майна між співвласниками право 
спільної сумісної власності на нього припиняється. 

Висновки. Таким чином, необхідність внесення запропонованих 
змін у законодавство про банкрутство, спрямованих на ефективне 
формування ліквідаційної маси боржника, визнаного банкрутом,  
є очевидною. Адже дієві заходи з боку ліквідатора по акумулюванні,  
у встановленому порядку, майна боржника, в подальшому забезпе-
чать можливість максимального задоволення вимог його кредиторів. 
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Анотація
В статті висвітлюються окремі аспекти формування ліквідаційної маси борж-

ника, визнаного банкрутом. Зокрема, приділена увага видам майна, які можуть 
бути включені до ліквідаційної маси та аналізуються об’єктивні передумови для 
її розширення. 

Annotation
This article is dedicated to some aspects of the formation of liquidation objects of the 

debtor declared as bankrupt. In particular, attention is paid to the types of property that 
may be included in the liquidation objects and analyzes as the objective conditions for its 
expansion. 
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Проголосивши себе суверенною, незалежною та демократичною 
державою, Україна взяла курс на кардинальне реформування сус-
пільного устрою, побудову громадянського суспільства і ринкової 
економіки, в якій функціонування та розвиток ефективної систе-
ми господарського законодавства є одним з пріоритетних напрямів 
розвитку. Так як одним із основних завдань господарського законо-
давства є координація діяльності суб’єктів господарювання, та ви-
значення понять юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, їх 
ознаки є важливим для правової організації господарського життя 
суспільства в цілому і має мати місце в системі господарського права. 

З прийняттям Господарського кодексу України, що набув чинності 
з 1 січня 2004 року було вирішено низку важливих проблем господар-
сько-правового забезпечення в окремих галузях народного господар-
ства. Проте, все ж не було повністю усунено всіх прогалин, колізій, 
застарілих норм, що зумовлено складністю правового регулювання 
сфери господарювання, іншими об’єктивними чинниками, зокрема, 
динамізмом та різноманітністю господарських відносин. 

З прийняттям Цивільного та Господарського кодексу України 
виникають проблеми з приводу регулювання однорідних відносин, 
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оскільки ці нормативно – правові акти мають ряд колізійних норм, 
в результаті цього виникають проблеми щодо застосування певно-
го законодавства до однорідних правовідносин. 

Метою статті є дослідження норм Цивільного та Господарського 
кодексів України відносно визначення тотожності таких понять як 
“суб’єкт господарського права”, “учасники господарських відносин”, 
“суб’єкти господарювання”, “суб’єкти підприємницької діяльності”, 
оскільки із-за відсутності чіткого визначення вищезазначених по-
нять виникають проблеми щодо застосування певного законодав-
ства до однорідних правовідносин у сфері господарювання. 

Одним з важливих питань, є питання регулювання юридичних 
осіб. Норми цивільного права – універсальні і поширюються на 
фізичних і юридичних осіб незалежно від діяльності, якою вони 
займаються. Норми господарського права – спеціальні, в тому ро-
зумінні, що діють лише стосовно юридичних осіб, їх структурних 
підрозділів, громадян-підприємців, які здійснюють господарську 
діяльність [4, 13]. Цивільний та Господарський Кодекси співвідно-
сяться як загальне та окреме. Це означає, що у разі невідповідності 
та відсутності норм господарського права, мають застосовуватися 
норми, що вказані в Цивільному кодексі Україні. 

Учасниками відносин у сфері господарювання є суб’єкти госпо-
дарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого  
самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також гро- 
мадяни, громадські та інші організації, які виступають засновни-
ками суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо них організа-
ційно-господарські повноваження на основі відносин власності [2]. 

Поняття суб’єкта господарського права відсутнє в Господарсько-
му кодексі України Натомість ГК та інші нормативно-правові акти 
оперують такими юридичними категоріями як “учасники господар-
ських відносин”, “суб’єкти господарювання”, “суб’єкти підприєм-
ницької діяльності” тощо. 

Виходячи з того, що господарське право є системою норм, що ре-
гулюють господарські відносини [6, 65], тобто відносини, що виника-
ють у процесі організації та здійснення господарської діяльності між 
суб’єктами господарювання та іншими учасниками відносин у сфері 
господарювання, є всі підстави розглядати терміни “суб’єкти госпо-
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дарського права” і “учасники господарських відносин” як тотожні. 
Разом з тим, оскільки залежно від мети і способу організації та здійс-
нення господарської діяльності законодавство (ч. 2 ст. 3 ГК) виділяє 
два її види – господарську комерційну діяльність (підприємництво) і 
некомерційну господарську діяльність (некомерційне господарюван-
ня), у складі учасників господарських відносин, що здійснюють за-
значені види господарювання, виділяється такий їх вид, як суб’єкти 
підприємницької діяльності (підприємці). Саме вони є тими суб’єк-
тами господарювання, що здійснюють самостійну, ініціативну, сис-
тематичну на власний ризик господарську діяльність з метою досяг-
нення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, 
яка іменується підприємницькою діяльністю, або підприємництвом. 

Суб’єктами господарювання (в тому числі підприємцями) ви-
знаються учасники господарських відносин, які здійснюють госпо-
дарську (підприємницьку) діяльність. 

Загальні положення щодо осіб, які можуть займатися підприєм-
ницькою діяльністю, містяться у ГК та ЦК України. 

Співвідношення поняття “суб’єкт підприємницької діяльно-
сті” із поняттям “суб’єкт господарської діяльності”. Для характе-
ристики цих осіб означені нормативні акти допускають паралельне  
існування декількох термінів: “суб’єкт підприємницької діяльно-
сті” (ст. 74, 130, 209 ГК України), “суб’єкт підприємництва” (ст. 3, 45,  
гл. 23 ГК України), а також “підприємець” (ст. 21, 46 ГК України) [2]. 
Натомість ЦК України відмовляється від єдиного узагальнюючого 
поняття і запроваджує термін “підприємець” стосовно фізичних 
осіб (ст. 35, гл. 5 ЦК України), а також “підприємницькі” стосовно 
юридичних осіб – товариств (ст. 83 ЦК України) [1]. Отже, розумію-
чи очевидну їх тотожність, враховуючи ст. 9 ЦК України про те, що 
окремим законом можуть бути передбачені особливості регулюван-
ня майнових відносин у сфері господарювання, можна вважати за 
необхідне використовувати термінологію, яку вживає ГК України, 
звертаючись, звичайно, і до ЦК України як до акту загального у ча-
стині, що не суперечить акту спеціальному, тобто ГК України. 

Поняття “суб’єкт підприємницької діяльності” співвідноситься 
із поняттям “суб’єкт господарської діяльності” так само, як спів-
відносяться поняття “підприємницька діяльність” і “господарсь-
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ка діяльність”, тобто як частка і ціле. Тому під час характеристики 
суб’єктів підприємницької діяльності доцільно звертатися і до за-
гальних ознак, притаманних суб’єктам господарської діяльності. 

ГК України не містить чіткого визначення поняття “суб’єкт під-
приємницької діяльності”, формулюючи його опосередковано через 
поняття “господарська діяльність” і “суб’єкт господарювання”. Так, 
за змістом ч. 2 ст. 3 ГК України суб’єктами підприємництва вважа-
ються особи, які займаються підприємницькою діяльністю для до-
сягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержан-
ня прибутку. Стаття 42 ГК України, визначаючи підприємництво як 
вид господарської діяльності, прирівнює суб’єктів господарювання, 
що здійснюють господарську діяльність з ознаками підприємниць-
кої, до підприємців. 

Тому, виходячи з цього, поняття суб’єкта підприємницької ді-
яльності слід розглядати крізь призму визначення поняття “суб’єкт 
господарської діяльності” з урахуванням специфіки, обумовленої 
зайняттям саме підприємницькою діяльністю. За змістом ч. 1 ст. 55 
ГК України суб’єктами господарювання (підприємцями) визнають-
ся учасники господарських відносин, які здійснюють господарську 
(підприємницьку) діяльність, реалізуючи господарську компетен-
цію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокрем-
лене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в 
межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. 

Відповідно до статті 2 Цивільного кодексу України учасника-
ми цивільних відносин визнаються фізичні та юридичні особи. Як 
бачимо, зазначена стаття Закону не враховує таку численну групу 
учасників цивільних відносин як фізичні особи – підприємці, які в 
сукупності теж охоплюються поняттям “фізичні особи”, але в силу 
свого статусу мають певні відмінності в правовому регулюванні 
відносин. При цьому, правовий статус фізичної особи є набагато 
ширший, ніж правовий статус фізичної особи – підприємця [1, 21]. 
У зв’язку з цим постає питання: яке місце в сфері правовідносин за-
ймає фізична особа-підприємець і які норми законодавства до них 
слід застосовувати: норми, що регулюють відносини фізичних осіб, 
або норми, що регулюють відносини юридичних осіб.

Громадянин має право на підприємницьку діяльність, не заборо-
нену законом (стаття 42 Конституції України). Це право закріплено 
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і в статті 50 Цивільного кодексу України. При цьому наголошується, 
що фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність 
за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом. 

Тобто громадянин, який хоче реалізувати своє конституційне 
право на підприємницьку діяльність, після проходження відпо-
відних реєстраційних та інших передбачених законодавством про- 
цедур, не втрачає і не змінює свого статусу фізичної особи, яке він 
придбав з моменту народження, а лише набуває до нього нової  
ознаки – “підприємець”. 

Статус фізичної особи – підприємця – це юридичний статус, 
який засвідчує право особи на заняття підприємницькою діяльніс-
тю, а саме: самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик 
господарська діяльність, яка здійснюється суб’єктами господарю-
вання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціаль-
них результатів та прибутку. 

При цьому, юридичний статус “фізична особа – підприємець” сам 
по собі не впливає і жодним чином не обмежує будь-які повноважен-
ня особи, що випливають з його цивільної право- та дієздатності. 

 Відповідно до частини першої статті 128 Господарського кодексу 
України громадянин визнається суб’єктом господарювання у разі 
здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної 
реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відпо-
відно до статті 58 цього Кодексу. Саме в господарських відносинах 
фізичні особи – підприємці беруть участь передусім як підприємці, 
а не як фізичні особи, і лише на підставі їх реєстрації та внесення 
відомостей про них до Єдиного державного реєстру юридичних та 
фізичних осіб – підприємців. 

Статтею 51 Цивільного кодексу України передбачено, що до під-
приємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно- 
правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридич-
них осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті 
відносин. [1, 51]. 

Неоднозначне тлумачення зазначеної норми в науково-юридичній 
літературі і на практиці обумовлює поява суперечливих висновків, 
безумовно впливає на її правозастосування, оскільки певним чином 
відбувається злиття правового статусу фізичної особи з правовим ста-
тусом юридичної особи, які за своєю правовою природою є різними. 
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Господарський кодекс, перелічуючи учасників господарських 
відносин, не вказує юридичних осіб. Хоча у ч. 4 ст. 62 Господарсько-
го кодексу України встановлюється, що підприємство є юридичною 
особою. Також у Господарському кодексі не має визначення юри-
дичної особи. Тобто для того щоб зрозуміти поняття юридичної 
особи, треба звертатися до Цивільного кодексу України. Цивільний 
кодекс у ч. 1 ст. 2 вказує, що учасниками цивільних відносин є фі-
зичні і юридичні особи. [2]. 

Господарський кодекс України у ст. 62 дає визначення підприєм-
ства, яке відносить до суб’єктів господарювання. 

Підприємство – самостійний суб’єкт господарювання, створений 
компетентним органом державної влади або органом місцевого са-
моврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних 
та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробни-
чої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності 
в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами [3, 126]. 

Щодо Цивільного кодексу України то він відносить підприємство 
до об’єктів цивільних прав, вказуючи, що підприємство є єдиним 
майновим комплексом, що використовується для здійснення під-
приємницької діяльності. Професор Шевченко Я. М. відстоює думку, 
що підприємство є особливим об’єктом цивільних прав, як єдиний 
майновий комплекс, що використовується для здійснення підприєм-
ницької діяльності, але одночасно підприємство є і суб’єктом цивіль-
них прав та обов’язків, який є самостійним учасником цивільного 
обігу [4, 133]. Хоча в Цивільному кодексі України не має статті, яка б 
визначала підприємство суб’єктом цивільних правовідносин. 

Відповідно до ч. 1 ст. 80 ЦК України, юридичною особою є орга-
нізація, створена і зареєстрована у встановленому законом поряд-
ку. Юридична особа може бути створена шляхом об’єднання осіб та 
(або) майна [1, 43]. 

Цивільний кодекс України поділяє юридичних осіб, залежно від 
порядку їх створення, на юридичних осіб приватного права та юри-
дичних осіб публічного права. Юридична особа приватного пра-
ва створюється на підставі установчих документів відповідно до  
ст. 87 ЦК. Юридична особа публічного права створюється розпоряд-
чим актом Президента України, органу державної влади, органу влади 
Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. 
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Відповідно до ч. 3 ст. 81 Цивільного кодексу України встановлю-
ється порядок створення, організаційно-правові форми, правовий 
статус юридичних осіб приватного права. В ньому не міститься по-
ділу за іншими формами власності, крім приватної. Натомість Гос-
подарський кодекс України залежно від форм власності поділяє під-
приємства на приватне підприємство, підприємство, що діє на основі 
колективної власності, комунальне підприємство, державне підпри-
ємство, підприємство засноване на змішаній формі власності [1, 2]. 

Приватним підприємством визначається підприємство, що діє 
на основі приватної власності одного або кількох громадян, інозем-
ців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням 
найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі 
приватної власності суб’єкта господарювання – юридичної особи. 

Підприємство колективної власності визначається термінами 
корпоративне або унітарне підприємство, що діє на основі колек-
тивної власності засновника (засновників). Підприємствами колек-
тивної власності є виробничі кооперативи, підприємства споживчої 
кооперації, підприємства громадських та релігійних організацій, 
інші підприємства, передбачені законом. 

Державне підприємство утворюється компетентним органом 
державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої 
частки, і входить до сфери його управління. Комунальне підпри-
ємство утворюється компетентним органом місцевого самовряду-
вання в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини кому-
нальної власності і входить до сфери його управління. 

Залежно від організаційно-правових форм юридичні особи мо-
жуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, 
встановлених законом. Господарський кодекс поняття установ не 
визначає, а регулює лише діяльність господарських товариств. 

Товариство – це організація, створена шляхом об’єднання осіб, 
які мають право участі у цьому товаристві. 

Товариство може бути створене однією особою, якщо інше не 
встановлене законом [1]. Товариства поділяються на підприєм-
ницькі та непідприємницькі. 

Підприємницькими є товариства, які здійснюють підприєм-
ницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його 
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розподілу між учасниками і можуть бути створені тільки як гос-
подарські товариства (повне товариство, командитне товариство, 
товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціо-
нерне товариство) або виробничі кооперативи. 

Непідприємницькими товариствами є товариства, які не мають 
на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між 
учасниками (наприклад, споживчі кооперативи, об’єднання грома-
дян, біржі, торгово-промислові палати тощо). 

Товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою 
отримання прибутку та наступного його розподілу між учасника-
ми, можуть бути створені лише як господарські товариства або ви-
робничі кооперативи. 

Дане питання регулюється як Цивільним кодексом України так 
і Господарським кодексом України. У ст. 113 Цивільного кодексу 
України дається визначення господарському товариству. Під яким 
розуміється юридична особа, статутний капітал якої поділений на 
частки між учасниками [1]. 

Господарськими товариствами визнаються підприємства або 
інші суб’єкти господарювання, створені юридичними особами та/
або громадянами шляхом об’єднання їх майна і участі в підприєм-
ницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку. І Ци-
вільний і Господарський кодекси України поділяють господарські 
товариства на акціонерне товариство, товариство з обмеженою від-
повідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне 
товариство та командитне товариство. Хоча в Господарському ко-
дексі даним товариствам присвячена всього одна стаття, а в Цивіль-
ному – параграф 1 глави 8. 

У Господарському кодексі більше уваги приділено класифікації 
підприємств за формами власності. Так, наприклад, до підприємств 
колективної власності кодекс відносить виробничий кооператив та 
споживчу кооперацію, підприємства громадських та колективних 
організацій та інші підприємства, передбачені законом [2]. 

А Цивільне законодавство, в свою чергу, поділяє підприємницькі 
товариства на господарські товариства та виробничі кооперативи. 

Загальний порядок створення, організаційно-правові форми та 
правовий статус юридичних осіб приватного права встановлюєть-
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ся ЦК, а правовий статус унітарних і корпоративних підприємств 
регламентується ГК. Водночас, ураховуючи положення ч. 2 ст. 9 ЦК 
(“законом можуть бути передбачені особливості регулювання май-
нових відносин у сфері господарювання”), юридичними особами 
приватного права можуть визнаватись певні підприємства, створе-
ні відповідно до положень ГК. 

Крім того, за певних обставин до юридичних осіб приватно-
го права, не передбачених ЦК, можна віднести як унітарні, так і 
корпоративні підприємства, передбачені ГК. Наприклад, створене 
фізичною особою унітарне (приватне) підприємство, унітарні під-
приємства, створені споживчими товариствами, об’єднаннями гро-
мадян, релігійними організаціями, або корпоративне підприємство 
(господарське товариство), створене на основі приватної власності 
юридичної особи, потрібно, на нашу думку, визнавати юридичними 
особами приватного права. 

Важливе місце у Господарському кодексі займають об’єднання під-
приємств, до яких відносять асоціації, корпорації, консорціуми, кон-
церни, та інші об’єднання підприємств, передбачені законом [2, 53]. 

Цивільний кодекс встановлює, що юридична особа здатна мати 
такі ж цивільні права і обов’язки, як і фізична особа, крім тих, які 
за своєю природою можуть належати лише людині. Господарський 
Кодекс наділяє юридичну особу лише спеціальною правоздатністю, 
тобто лише тими правами та обов’язками, які встановлені в уста-
новчих документах такої юридичної особи [1]. 

Господарський кодекс не регулює поняття юридичної особи і не 
визначає класифікації, він приділяє увагу лише підприємствам та 
громадянам, які займаються підприємницькою діяльністю. Цивіль-
ний кодекс регулює це питання дещо ширше, встановлюючи по-
діл юридичних осіб, поділяючи юридичні особи за організаційно- 
правовою формою на товариства та установи. Хоча належної харак-
теристики установам і не дає. 

Тобто в Господарському кодексі більше уваги присвячено одно-
му з видів юридичних осіб, суб’єктам господарювання, а не самим 
юридичним особам. 

Отже, з вищенаведеного можна зробити висновок про те, що Ци-
вільний і Господарський кодекси України регулюють одні й ті ж самі 
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питання щодо визначення суб’єкта господарювання по-різному. Тому 
така розбіжність у визначенні понять або відсутність їх тлумачення 
у Цивільному та Господарському кодексах на практиці обумовлює 
появу суперечливих висновків, які, безумовно, впливають на право-
застосування. Пропонуємо внести у Цивільний і Господарський ко-
декси України норми права щодо визначення поняття суб’єкта госпо-
дарського права з метою узгодження цих двох нормативно-правових 
актів, щоб визначити поняття суб’єкта господарювання. 
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Анотація
Стаття присвячена порівняльній характеристиці Цивільного та Господарсько-

го кодексів у частині суб’єктів господарювання України. З’ясовані та проаналізо-
вані питання щодо різниці у визначенні поняття “юридичні особи” та “фізичні 
особи-підприємці” у Господарському та Цивільному кодексах України, що створює 
проблеми у застосуванні чинного законодавства до однорідних правовідносин 
у сфері господарювання за участю суб’єктів – юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців. 

Annotation
The article is devoted to the comparative characterization of the Civil and Commercial 

Code of Ukraine on business enterprises. Issues concerning different definitions of 
“legal persons” and “private entrepreneurs” have been investigated and analyzed in the 
Commercial and Civil Code of Ukraine, what creates problems for the application of the 
current legislation for similar relationships in economic activity involving legal persons 
and individual entrepreneurs. 
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Постановка проблеми. Функціонування суспільства неминуче 
породжує ситуації, які потребують від держави обмежувати грома-
дянські права та свободи, оскільки певні обмеження конституцій-
них прав одних людей одночасно є гарантією реалізації інших. Від-
повідно, не є абсолютним і право на доступ до інформації Так, для 
забезпечення права на приватність необхідно обмежити право на 
доступ до інформації, яке набуває особливої актуальності в умовах 
сучасного демократичного суспільства. 

Аналіз досліджень даної проблеми. Питанню обмеження 
права на доступ до інформації присвячено праці: І. В. Арістової,  
О. С. Денісової, Б. А. Кормича, Т. А. Костецької, А. І. Марущака,  
Ю. М. Тодики, І. С. Чижа, та інших. 

Метою статті є визначення теоретичних та практичних проблем 
обмеження права на доступ до інформації. 

Виклад основного матеріалу. Під час дослідження обмеження 
права на доступ до інформації виникає питання щодо підстав, меж, 
цілей та умов, за яких можливі такі обмеження. Адже вони можуть 
перетворитися на порушення прав і свобод особи. Обмеження пра-
ва – це звуження його обсягу на передбачених законом підставах  
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і у певному порядку. У літературі зазначається, що теоретичне розу-
міння меж прав людини є важливим, насамперед, у контексті відо-
кремлення обмежування прав, тобто діяльність компетентних орга-
нів зі встановлення меж (обмежень) щодо здійснення прав людини 
від їх порушення. Оскільки правові наслідки в обох випадках мають 
бути різними, то й обґрунтоване обмежування прав людини не слід 
безпідставно критикувати, бо воно значною мірою саме і спрямову-
ється на належне визнання й утвердження інших прав [1, 10]. 

Те, що право на доступ до інформації не є абсолютним і що в 
світі не існує країни, яка б не встановлювала певні обмеження щодо 
доступу до інформації, підтверджує закордонне законодавство. Так 
Конституцією Литви встановлено, що право одержувати інформа-
цію може бути обмежене лише законом, якщо це необхідно для за-
хисту здоров’я, честі, гідності, приватного життя, моральності лю-
дини або конституційного ладу [2]. Відповідно до ч. 1 ст. 7 закону 
Молдови “Про доступ до інформації”: “Реалізація права на доступ 
до інформації може бути обмежена лише органічним законом та 
якщо це відповідає потребі забезпечити права та недопущення по-
сягання на репутацію іншої особи, охорони національної безпеки, 
громадського порядку, здоров’я або моралі суспільства”. У частині 
2 цієї статті подано детальний перелік категорій інформації, доступ 
до якої може бути обмежено [3]. У Швеції, країні, яка першою в світі 
на законодавчому рівні закріпила право на доступ до інформації, це 
право може бути обмежено лише з міркувань: безпеки держави або 
її відносин з іншою державою або міжнародною організацією; цен-
тралізованої фінансової, грошової або валютної політики держави; 
діяльності влади з інспектування, контролю та інших перевірок; 
заінтересованості в розкритті кримінального злочину; загальних 
економічних інтересів; приватного життя та фінансового стану гро-
мадян; з метою збереження тварин та рослин (глава 2 закону “Про 
свободу преси”) [4]. 

Огляд законодавства країн світу дозволяє зробити висновок, 
що, не враховуючи окремі відмінності можливих винятків стосовно 
надання інформації, і в країнах усталеної демократії, і в державах 
посткомуністичного табору метою таких обмежень є втілення між-
народно-правових стандартів у цій сфері. Зокрема, Міжнародний 
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пакт про громадянські і політичні права 1966 р. передбачає можли-
вість встановлення законом обмежень щодо пошуку та одержання 
інформації з метою забезпечити поважання прав і репутації інших 
осіб, для охорони державної безпеки, громадського порядку, здо-
ров’я чи моральності населення [5]. 

Що ж стосується європейських стандартів можливих винятків з 
приводу надання інформації, то перш за все необхідно звернутися 
до Європейської конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод. Хоча до недавна й вважалось, що ст. 10 Конвенції не га-
рантує право на доступ до інформації, однак при розгляді питання 
співвідношення права на доступ до інформації та свободи інформа-
ції, а також при висвітленні розвитку права на доступ до інформа-
ції, рішення Європейського суду з прав людини від 10 липня 2006 р.  
у справі Sdruženi Jihočeské Matky v. Czech Republic змінило цю прак-
тику. Судом було визнано, що на державу покладається обов’язок 
надавати запитувану інформацію та оприлюднювати її. Тобто згід-
но з ч. 2 ст. 10 Конвенції право на доступ може бути обмежено за-
коном: в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності 
або громадської безпеки, для охорони порядку або запобігання зло-
чинам, для охорони здоров’я або моралі, для захисту репутації або 
прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної 
інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду. 
Крім того, таке обмеження має бути необхідним у демократично-
му суспільстві. Зокрема, у справі Sdruženi Jihočeské Matky v. Czech 
Republic суд не визнав порушення ст. 10 Конвенції, бо доступ до ін-
формації було обмежено з метою захисту національної безпеки та 
здоров’я населення. Суд також наголосив, що запит щодо надання 
технічної інформації з приводу роботи атомної електростанції не 
відображає суспільного інтересу [6, 134]. 

Аналогічні підстави обмеження доступу до офіційних доку-
ментів передбачені також Рекомендацією Rec (2002) 2 Комітету 
міністрів Ради Європи від 21.02.2002 “Про доступ до офіційних 
документів”. Відповідно до рекомендації IV “Доступ до офіційних 
документів”: “Обмеження мають бути чітко визначені в законодав-
стві, бути необхідними в демократичному суспільстві й пропорцій-
ними до мети захисту: національної безпеки, оборони та міжнарод-
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них зв’язків; охорони громадського порядку; запобігання, розшуку 
та розслідування кримінальної діяльності; приватного життя та 
інших законних приватних інтересів; комерційних та інших еконо-
мічних інтересів, як приватних, так і державних; рівності сторін у 
судовому провадженні; природи; інспекції, контролю й нагляду з 
боку органів державної влади; державної економічної, монетарної 
та обмінної політики; конфіденційності обговорень усередині орга-
ну державної влади або ж між кількома органами державної влади 
під час внутрішнього процесу підготовки документа” [7, с. 86]. 

В Україні обмеження доступу до інформації можливе лише на 
підставі закону та з відповідною метою. Вичерпний перелік цілей 
поданий в ч. 2 ст. 32 та ч. 3 ст. 34 Конституції України [8]. Він ціл-
ком відповідає європейським стандартам у цій сфері. Відповідно до  
ч. 3 ст. 34 Конституції України право на доступ до інформації може 
бути обмежено законом в інтересах національної безпеки, терито-
ріальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання 
заворушенням чи злочинам, охорони здоров’я населення, для захи-
сту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню 
інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання автори-
тету і неупередженості правосуддя. Згідно зі ст. 32 Конституції, не 
допускається збирання, зберігання, використання та поширення 
конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, 
визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, еко-
номічного добробуту та прав людини. Відповідно до ст. 64 Основ-
ного Закону, конституційні права і свободи людини і громадянина 
не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституці-
єю України (на практиці дана норма постійно порушується органа-
ми державної влади та управління). Право на доступ до інформації  
(ч. 3 ст. 32, ч. 2 ст. 34, ч. 2 ст. 50) на підставі ст. 64 Конституції України 
може бути обмежене, однак не може бути обмеженим право знати 
свої права та обов’язки, тобто закони та інші нормативно-правові 
акти, що визначають права і обов’язки особи (ст. 57), навіть в умо-
вах воєнного або надзвичайного стану не можуть бути обмежені. 

Деталізація конституційних обмежень та порядок їх застосуван-
ня закріплені у Законах України “Про інформацію” [9] та “Про дер-
жавну таємницю” [10]. 
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Таким чином, аналіз законодавства різних країн світу, а також 
міжнародних стандартів у цій сфері дозволяє зробити висновок, що 
в світі спостерігається однакова тенденція відносно обмежень пра-
ва на доступ до інформації. Аналіз наукової літератури дає право 
зробити висновок, що науковці теж дотримуються спільної думки 
в питанні необхідності обмеження права на доступ до інформації. 
Проте залишається питання: якщо є певні загальновизнані стан-
дарти щодо можливих обмежень права на доступ до інформації, то 
чому постійно виникають проблеми з приводу їх правомірності. 

Насамперед це пов’язано з тим, що перелік таких цілей може 
досить широко тлумачитись. Всі вони є оціночними категоріями, 
їх тлумачення, інтерпретація нерідко бувають неоднозначними.  
А це може призвести до проблем, які можуть постати при їх засто-
суванні. Зокрема, право на доступ до інформації може бути обмеже-
но в інтересах національної безпеки. Але важко уявити собі більш 
загальну категорію, ніж національна безпека. Важливим елементом 
національної безпеки є інформаційна безпека (інформаційна без-
пека складається з трьох сегментів: інформаційна безпека людини, 
інформаційна безпека суспільства, інформаційна безпека держави). 
Але чи необхідно обмежувати доступ до інформації про діяльність 
органів державної влади з метою забезпечення інформаційної безпе-
ки. Врешті-решт досить складно знайти баланс між забезпеченням 
інформаційної безпеки людини та інформаційної безпеки держави. 

Підстави для обмеження інформації перелічені в ст. 34 Консти-
туції [8]. А от вимога визначення, чи буде завдавати розголошення 
інформації суттєвої шкоди, відповідно до мети обмеження доступу 
законодавством, не передбачена. На практиці така перевірка від-
сутня: інформація засекречується, як тільки вона підпадає під одну  
з підстав для засекречування. 

Отже, однією з причин безпідставного обмеження права на до-
ступ до інформації є недосконале законодавство в цій сфері. Прикро, 
що в Україні законодавець не лише не усуває вже існуючі недоліки 
законодавства в сфері регулювання обмежень права на доступ до ін-
формації, а й продовжує приймати закони, що слугують індульгенці-
єю для незаконного обмеження доступу до інформації про діяльність 
органів державної влади та місцевого самоврядування. Наприклад, 



137

Фігель Ю. О. Проблеми обмеження права на доступі інформації

Законом України “Про Державну службу спеціального зв’язку та за-
хисту інформації України” від 23.02.2006 р. [11] передбачено, що од-
ним із основних завдань Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України є: участь у формуванні та реалізації дер-
жавної політики у сфері захисту державних інформаційних ресурсів 
та інформації. А відповідно до ст. 1 вищезазначеного Закону, під дер-
жавними інформаційними ресурсами треба розуміти систематизо-
вану інформацію, що є доступною за допомогою інформаційних тех-
нологій, право на володіння, використання або розпорядження якою 
належить державним органам, військовим формуванням, утвореним 
відповідно до законів України, державним підприємствам, установам 
та організаціям, а також інформація, створення якої передбачено 
законодавством та яка обробляється фізичними або юридичними 
особами відповідно до наданих їм повноважень суб’єктами владних 
повноважень. Проте обмеження доступу до інформації, відповідно  
до ч. 3 ст. 34 Конституції України, можуть встановлюватися законом, 
а не законодавством. А власниками конфіденційної інформації мо-
жуть бути тільки фізичні або недержавні юридичні особи, оскільки, 
згідно із ст. 19 Конституції України, “органи державної влади та ор-
гани місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти 
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України”. Тобто вони не можуть поширю-
вати інформацію “за їх бажанням відповідно до передбачених ними 
умов”. Можна припустити, що, прикриваючись необхідністю захи-
стити державні інформаційні ресурси, Державна служба спеціально-
го зв’язку та захисту інформації України фактично має можливість 
обмежувати доступ до суспільно важливої інформації. 

Однак право на доступ до інформації може бути обмежене лише 
на підставі закону, й ці обмеження повинні бути ясними, опису-
ватися вузько і відповідати контролю. Тобто інформація повинна 
стосуватися легітимної мети, визначеної законом; розголошення 
цієї інформації мало б завдати суттєвої шкоди цій меті; шкода від її 
розголошення має бути вагомішою, ніж суспільний інтерес в отри-
манні цієї інформації. 

Але не лише розширення законодавчих рамок обмеження пра-
ва на доступ до інформації може порушувати право. Як відомо, 
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наші права обмежуються не лише законами, а й нашими фізични-
ми можливостями реалізувати їх. Тому відсутність певних зако-
нодавчих гарантій щодо реалізації права на доступ до інформації 
та свободи інформації для людей з обмеженими здібностями фак-
тично обертаються для останніх порушенням їх права на свобо-
ду інформації й, зокрема, права на доступ до інформації. З метою 
забезпечення доступу до офіційної інформації особам, що мають 
проблеми зору, в Швеції офіційні сайти Інтернету оснащені програ-
мою, що трансформує інформацію, яка міститься на сайті в акус-
тичні сигнали, тобто “читає вголос” текстові документи. Це знач-
но спрощує доступ до офіційної інформації людей з проблемами 
зору. На жаль, українські офіційні сайти органів влади не оснащені  
подібною програмою. 

Висновки. Таким чином право на доступ до інформації не є аб-
солютним, але обмеження доступу до інформації можливе лише на 
підставі закону й вони повинні бути ясними, описуватися вузько і 
відповідати контролю згідно з трискладовим тестом, тобто інфор-
мація має стосуватися легітимної мети, визначеної законом; розго-
лошення цієї інформації мало б завдати суттєвої шкоди цій меті; 
шкода від розголошення цієї інформації має бути вагомішою, ніж 
суспільний інтерес в отриманні цієї інформації. 

Безпідставному обмеженню права на доступ до інформації в 
Україні сприяє недосконале законодавство, його колізії, суперечно-
сті; посадові та службові особи державного апарату, як правило, не 
зацікавлені надавати інформацію. На відміну від права на доступ 
до інформації та інших прав, право на свободу слова, друку та ін-
формації не повинно бути обмеженим взагалі, оскільки ці права є 
гарантією всіх інших прав та свобод і основою демократії й грома-
дянського суспільства. 
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Анотація
У статті досліджено теоретичні та практичні проблеми обмеження права на до-

ступ до інформації. Проаналізовано чинне законодавство України та інших держав 
щодо обмеження права на доступ до інформації. Визначено, що право на доступ до 
інформації не є абсолютним, але обмеження доступу до інформації можливе лише 
на підставі закону. З’ясовано, що безпідставному обмеженню права на доступ до 
інформації в Україні сприяє недосконале законодавство та колізії в ньому. 

Annotation
In the article investigational theoretical and practical problems of limitation of right 

on access to information. The current legislation of Ukraine and other states is analysed 
in relation to the limit of right on access to information. Certainly that a right on access to 
information is not absolute, but an access restriction to information is possible only on the 
basis of law. It is found out that to the groundless limit of right on access to information 
in Ukraine an imperfect legislation and collisions promote in him. 
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Львівська комерційна академія, старший викладач кафедри кримі-

нального права та процесу. 

ПОТЕРПІЛИЙ У СКЛАДІ ЗЛОЧИНУ,  
ПЕРЕДБАЧЕНОГО ст. 182 КК УКРАЇНИ  

“ПОРУШЕННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ”
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тя, громадянство, недієздатна особа, склад злочину. 

Keywords: victim, inviolability, private life, nationality, incapable per-
son, components of crime. 

Постановка проблеми. Сьогодні в юридичній літературі не ви-
роблений єдиний підхід до визначення потерпілого. Ним вважають 
виключно фізичну особу [1, 6; 2, 11; 3, 40], а також як фізичних, так 
і юридичних осіб [4, 198; 5, 8]. Кримінальний Кодекс України (далі – 
КК України) на відміну від Кримінального процесуального кодексу 
України (далі – КПК України) взагалі навіть не містить визначення 
потерпілого від злочину. 

Проблема встановлення змісту безпосереднього об’єкта у складі 
злочину, передбаченого диспозицією ст. 182 КК України тісно пов’я-
зана із визначенням потерпілого, адже саме потерпілий є носієм 
права на недоторканність приватного життя. Саме тому важливо 
визначитися, кому це право може належати і хто та в яких правових 
рамках може його реалізовувати. 

Проблеми потерпілого від злочину в кримінальному праві роз-
глядались багатьма науковцями, такими як: П. Андрушко, М. Бажа-
нов, В. Борисов, П. Дагель, М. Кудрявцев, Н. Кузнецова, Є. Лащук, 
Ф. Ліст, В. Мінська, Б. Никифоров, М. Панов, А. Піонтковський,  
М. Сенаторов, В. Сташис, М. Таганцев, В. Тацій, Л. Франк, Є. Фролов,  
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Г. Чечель, Н. Ярмиш та іншими, однак питання щодо поняття, оз-
нак і ролі потерпілого у складі злочину, передбаченого ст. 182 КК 
України є предметом дослідження небагатьох наукових праць. Те, 
що в окремих дослідженнях, які стосуються кримінально-правової 
характеристики цього складу злочину, не висвітлюються питання 
щодо потерпілого, не означає, що вони мають залишатися поза ува-
гою [6, 120; 7, 166–202; 8, 290–324]. 

Метою статті є дослідження поняття, ознак та місця потерпіло-
го в складі злочину, передбаченого ст. 182 КК України “Порушення 
недоторканності приватного життя” та вирішення двох основних 
проблемних питань: 1) чи слід вважати потерпілого обов’язковою 
ознакою у цьому складі злочину; 2) чи є потерпілий особою, яка має 
особливі ознаки. 

Викладення основного матеріалу. У кримінальному праві існу-
ють різні точки зору щодо місця потерпілого у склаі злочину. Від-
повідно до першої з них, потерпілий не виділяться в якості само-
стійної ознаки складу злочину, вказується, що ознаки потерпілого 
можуть характеризувати різні елементи складу злочину, не має по-
треби в конструюванні окремих для кожної науки кримінального 
циклу визначень поняття потерпілого, визнається вірним визна-
чення, що дане в ст. 55 КПК України, яке слід вважати єдиним для 
кримінального та кримінально-процесуального права (П. С. Дагель, 
І. А. Ребане, В. Є. Батюкова) [4]. 

Друга точка зору полягає у розумінні потерпілого як складової 
частини предмету злочину, а саме – фізичної особи, на яку без-
посередньо впливає злочинець, що охоплюється родовим понят-
тям предмету злочину, і є видовим стосовно нього, поряд з інши-
ми предметами матеріального світу. Такої позиції дотримуються  
В. М. Кудрявцев, М. І. Коржанський, А. В. Пашковська, Н. І. Заго-
родников і деякі інші автори навчальної літератури, які розгляда-
ють питання про потерпілого у параграфі про предмет злочину. 

Інша точка зору полягає у визнанні потерпілого самостійною оз-
накою складу злочину, яка належать до об’єкту злочину і повинна 
виділятися поряд з предметом злочину [9, 63–88]. 

Право на недоторканність приватного життя займає важливе 
місце серед соціальних прав і свобод. До інших проявів права на 
приватність слід віднести право на недоторканність житла, право 
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на таємницю листування, телефонних розмов і різних видів корес-
понденції. Кримінально-правова охорона цих конституційних прав 
забезпечується системою норм, які передбачені у ст. 182 (загальна 
норма) та ст. ст. 162, 163 (спеціальні норми) КК України. 

Питання про суб’єкт права на недоторканність приватного жит-
тя – це в першу чергу, питання про потерпілого від злочину, пе-
редбаченого ст. 182 КК України, розгляд якого дозволить глибше 
розкрити зміст безпосереднього об’єкта зазначеного діяння. Ми 
підтримуємо думку Є. В. Лащука щодо подвійної ролі потерпілого, 
який є і учасником правових відносин як безпосереднього об’єкта у 
складі злочину, і одним із компонентів у складі злочину, який додат-
ково характеризує його об’єкт [9, 81]. 

О. П. Горпинюк обстоює позицію щодо факультативного статусу 
потерпілого у цьому складі злочину [10, 69], з якою ми не можемо 
погодитися. 

По-перше, вказівка на те, що потерпілий є обов’язковим компо-
нентом у цьому складі злочину міститься у диспозиції ст. 182 КК 
України, в якій вжито слово “особа”, а саме: “незаконне збирання, 
зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної 
інформації про особу”. 

По-друге, суб’єктом права на приватне життя є фізична особа 
(людина). Саме на охорону прав будь-якої людини спрямована нор-
ма, що міститься у ст. 182 КК України. 

Потерпілий від порушення недоторканності приватного життя, 
як обов’язкова ознака об’єкту складу розглядуваного злочину, на 
нашу думку, характеризується такими ознаками. 

1. Потерпілим може бути лише фізична особа. Це, в свою чергу, 
відповідає і позиції законодавця. 

Право на недоторканність особистого і сімейного життя закрі-
плено у Конституції як невід’ємне право саме людини і громадяни-
на [11, 174–175]. Відповідно до ст. 270 ЦК України право на особисте 
життя та його таємницю є різновидом особистих немайнових прав 
фізичної особи. Ст. 301 ЦК гарантує фізичним особам право на осо-
бисте життя та збереження у таємниці його обставин, зазначає, що 
фізична особа сама визначає своє особисте життя і можливість оз-
найомлення з ним інших осіб [12 ]. 
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Приватне життя – це життя конкретної людини, яке протікає у 
різних сферах її життєдіяльності. Ми повністю погоджуємось із по-
зицією Г. Б. Романовського, що це право пов’язано з індивідуальни-
ми особливостями Homo sapiens. 

Природа створення і існування юридичних осіб зовсім інша [13, 
26]. Як справедливо вказує І. В. Балашкіна: “Визнання юридичної 
особи суб’єктом досліджуваного права означало б визнання за нею 
індивідуального розсуду, волі, притаманних лише людині: адже сто-
рони приватного життя, його зміст визначаються самим суб’єктом 
на свій розсуд” [14, 18]. 

2. Право на охорону приватного життя належить людині від на-
родження. Тому з моменту народження особа, при наявності інших 
необхідних обставин, може вважатися потерпілим у цьому складі 
злочину. Така позиція була висловлена рядом вчених [15, 20–21; 16, 
20; 17, 85–97] і ми її поділяємо. 

Звичайно, не всі сторони приватного життя проявляються з мо-
менту народження, але поступово дитина набуває ті чи інші соці-
альні якості, відомості про які не повинні розголошуватися без її 
згоди або згоди її представників [19, 104]. Справедливо уточнено  
Г. П. Галигіною, що таємниця особистого життя може бути пов’яза-
на з самим народженням дитини або її усиновленням, розголошен-
ня якої може завдати шкоду навіть маленькій людині [20, 54–56 ]. 

Характерно, що вказана позиція закріплена як міжнародний 
стандарт охорони прав людини. Право на недоторканність приват-
ного життя, особисту і сімейну таємницю, належить до категорії 
основних природних прав людини, відповідно, воно належить кож-
ному з моменту народження. 

Крім доктринальних положень такий висновок базується на 
твердженнях ст. 16 Конвенції про права дитини, схваленої Гене-
ральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989р. і ратифікованої Вер-
ховною Радою УРСР 27 лютого 1991р.: “1. Жодна дитина не може 
бути об’єктом свавільного або незаконного втручання в здійснення 
її права на особисте і сімейне життя, недоторканність житла, таєм-
ницю кореспонденції або незаконного посягання на її честь і гід-
ність. 2. Дитина має право на захист закону від такого втручання 
або посягання” [18]. 
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3. Потерпілим від злочину, склад якого передбачений у диспози-
ції ст. 182 КК України, може бути будь-яка людина (особа) незалеж-
но від громадянства. Право на особисту і сімейну таємницю, яке 
закріплено ст. 32 Конституції України, не пов’язано і не повинно 
бути пов’язано з приналежністю особи до якоїсь держави. Поряд з 
цим, іноземці та особи без громадянства користуються тими сами-
ми правами і свободами, зокрема, правом на недоторканність при-
ватного життя, що і громадяни України. 

4. Потерпілими від порушення недоторканності приватного життя 
можуть визнаватися і декілька осіб, якщо шкода нанесена спільним 
інтересам (наприклад, в результаті порушення сімейної таємниці по-
терпілими можуть бути визнані кілька членів сім’ї, чиїм правам та ін-
тересам у результаті даного діяння було завдано шкоду). Це питання 
фрагментарно висвітлювалося в юридичній літературі [ 21, 69; 22, 84]. 

5. Цивільно-правовий статус потерпілого – потерпілими можуть 
бути визнані і недієздатні, і обмежено дієздатні особи. 

Ціла низка науковців притримується такої думки. І. Л. Петрухін 
вважає, що суб’єктом права на недоторканність приватного життя 
може бути будь-яка особа, незалежно від стану психічного здоров’я, 
усвідомлення і розуміння нею своїх прав, в тому числі повністю або 
обмежено дієздатна оскільки кримінальний закон охороняє від по-
сягань права та інтереси кожного [23, 20–21]. 

Так само І. В. Смолькова зазначає, що кожна людина, незважа-
ючи на її вік і стан психіки, має право на особисте життя: дитина 
стає особистістю, а психічнохворий – особистість, яка більш-менш 
збереглася [16, 20]. 

П. М. Макєєв пише, що приватне життя всіх громадян вимагає 
однакового захисту з боку держави. Якщо людина не може захисти-
ти свої інтереси, то про це має дбати держава, хоча у немічної люди-
ни повинні бути опікуни та законні представники [19, 105]. 

Інші науковці зауважують, що психічно хворі особи, визнані об-
межено дієздатними або недієздатними, наділені правом на недо-
торканність приватного життя, в тій мірі, в якій це дозволяє зроби-
ти хвороба [ 20, 55]. 

На думку Л. О. Красавчикової, право на недоторканність приват-
ного життя залежить від категорії дієздатності фізичної особи [24, 39].  
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Ця авторка вважає, що суб’єктами розглядуваного права можуть 
бути всі фізичні особи (з повною, частковою, неповною, обмеженою 
цивільною дієздатністю), крім недієздатних. 

Ми погоджуємося із авторами, які зауважують, що певна катего-
рія осіб – душевно хворі особи, визнані недієздатними, не можуть 
повною мірою реалізовувати свої цивільні права. 

Так, В. М. Баранов зазначає, що суб’єктом права на недоторкан-
ність приватного життя може бути лише “психічно здорова людина, 
яка нормально мислить і повною мірою усвідомлює наявність і цін-
ність права, що порушується і може встановлювати і контролювати 
форми і відкритість приватного життя [25, 35]. 

І. П. Галигіна підкреслює, що це може бути тільки така люди-
на, яка здатна виразити свою згоду на поширення тих або інших 
відомостей, що стосуються конфіденційної інформації про неї  
[20, 52–53]. 

На думку І. О. Каніної, душевнохворі мають право на недотор-
канність приватного життя, але реалізувати його повною мірою, а у 
випадку порушення захистити його, вони не можуть тому, що не ма-
ють можливості особисто брати участь у певних правовідносинах. 
Таким чином, суб’єктами правовідносин стають держава, опікуни 
та піклувальники, які повинні захищати інтереси душевнохворої 
людини. В цьому зв’язку І. О. Каніна пропонує душевнохворих осіб 
виключити з категорії суб’єктів-носіїв права на недоторканність 
приватного життя [26, 50]. 

Г. Б. Романовський відзначає, що “право на недоторканність при-
ватного життя закріплюється не тільки як право, що дає соціаль-
но-активний ефект від свідомих дій громадян, але і як гарантія ав-
тономії внутрішнього простору людини від держави і суспільства” 
[13, 44] та наголошує, що особливість цього права полягає в тому, 
що “особа “переживає” його, усвідомлюючи, що ті чи інші сторони 
її світу не повинні піддаватися розголосу... Особа ретельно прихо-
вує їх, чекає від інших саме такої поведінки, яка не порушує її власні 
кордони приватного життя” [13, 43]. 

На те, що право на недоторканність приватного життя може бути 
захищене третіми особами – батьками, усиновителями, опікунами, 
піклувальниками на підставі чинного законодавства, яке і виражає  
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відношення суспільства до цього правопорушення, вказує І. О. Шев- 
ченко, думку якого ми поділяємо. І. О. Шевченко звертає увагу на 
те, що, при вирішення питання про віднесення тих чи інших сфер 
життєдіяльності людини до її приватного життя, не можна повні-
стю спиратися на відчуття, відношення до цього потерпілого, так 
як він може бути занадто чутливою людиною, або нечутливою до 
такого виду порушень взагалі, тому визначальним для вирішення 
цього питання має бути визнане ставлення суспільства до того, яка 
сфера життєдіяльності людини знаходиться в рамках приватного 
життя, а яка ні [27, 70]. 

Така позиція визнання можливості реалізації права на недотор-
канність приватного життя іншими особами, якщо самі особи не 
можуть в силу своїх психічних можливостей (малолітній вік, пси-
хічні захворювання) усвідомлювати характер таких відомостей як 
особиста або сімейна таємниця і ступінь їх порушення, обґрунтову-
ється і іншими дослідниками [27, 70]. 

Привертають увагу міркування І. П. Галигіної про те, що при ви-
знанні особи потерпілою від злочину, передбаченого ст. 182 КК Укра-
їни, слід брати до уваги два критерії: об’єктивний критерій (тобто 
дійсне порушення недоторканності приватного життя) і суб’єктив-
ний – думка самої особи, чиє право було порушено [20, 52–53]. На 
думку цієї авторки, такий підхід продиктований самим характером 
права, оскільки недоторканність приватного життя належить до ка-
тегорії суб’єктивних прав, то особа не можна визнати потерпілим від 
розглядуваного злочину, якщо вона не вважає себе такою і не зверта-
ється до компетентних державних органів за захистом [20, 53]. 

Треба зазначити, що КПК України також визнає встановлен-
ня суб’єктивного критерію обов’язковим і відносить кримінальні 
справи за злочином, передбаченим ст. 182 КК, до категорії справ 
приватно-публічного обвинувачення, які можуть бути розпочаті 
слідчім, прокурором лише на підставі заяви потерпілого” [31]. 

Однак, виходячи із суті цього права, яке не потребує процесу 
реалізації, ми притримуємося думки щодо його абсолютного ха-
рактеру і належності будь-якій особі. Навіть якщо особа не може 
усвідомити, що їй завдана шкода в результаті порушення недотор-
канності її приватного життя, злочин не перестає бути злочином. 
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Якщо у недієздатної особи викрали майно, то ні у кого не виникає 
сумніву, що вчинений той чи інший вид майнового злочину. Тому 
суспільна небезпека і протиправність злочину не залежить від пра-
вової оцінки її потерпілим. 

Шляхом визнання суб’єктом права на недоторканність приват-
ного життя будь-якої особи йде і європейська судова практика, яка 
не визнає обов’язковим встановлення суб’єктивного критерію. 

Відповідно до п. 1 Декларації про права розумово відсталих осіб 
від 20 грудня 1971 р., особи, які визнані судом недієздатними внас-
лідок психічного розладу, мають в максимальному ступені здійс-
ненності ті ж права, що й інші люди [28]. 

В цьому зв’язку доречно буде згадати і рішення Європейського 
Суду по справі X і У проти Нідерландів, коли Суд визнав за розу-
мово-відсталою людиною її право на повагу приватного життя [29]. 

Така позиція закріплюється в кримінальних кодексах деяких за-
рубіжних країн. Так, у ч. 1 ст. 201 КК Іспанії зазначено, що для по-
рушення кримінальної справи за злочинами, передбаченими главою 
“Розкриття і поширення таємних відомостей”, необхідна заява потер-
пілого або його законного представника. Якщо потерпілий є непо-
внолітнім або недієздатним, в тому ж порядку можуть подати заяву 
його батьки або законний представник, а також Прокуратура [30]. 

Таким чином, викладене дозволяє дійти висновку, що потерпі-
лий у складі злочину, передбаченого ст. 182 КК України, є окремою 
ознакою, що характеризує об’єкт злочину, підкреслює особливе зна-
чення людини як об’єкта кримінально-правової охорони. На нашу 
думку, безпосереднім об’єктом цього злочину є правовідносини, які 
складаються в процесі реалізації людиною свого права на недотор-
канність приватного життя і які спрямовані на охорону і забезпе-
чення конституційного права на особисту і сімейну таємницю. 

Визначення ознак потерпілого слугує орієнтиром для встанов-
лення безпосереднього об’єкта злочинного посягання. 

Різні характеристики, якими наділена людина (фізичні, психічні, 
соціальні тощо), підкреслюють її індивідуальність, але не вплива-
ють на наявність у неї права на недоторканність її приватного жит-
тя та можливість визнаватися потерпілим від злочину, передбаче-
ного ст. 182 КК України. 
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Отже, потерпілим від порушення недоторканності приватного 
життя слід вважати будь-яку фізичну особу або декілька осіб, якщо 
шкода завдана спільним інтересам незаконними діями з інформаці-
єю, що містить особисту або сімейну таємницю. 
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Анотація
У статті досліджено дискусійні положення щодо потерпілого від порушення 

недоторканності приватного життя. 
Встановлено, що потерпілий є обов’язковою ознакою безпосереднього об’єкта 

цього злочину, доведено, що потерпілим може бути будь-яка фізична особа. 

Annotation
This article explores the controversial provisions on victim of a violation of privacy. 
It was established that the victim is a mandatory feature of the direct object of the 

crime is proved that the victim can be any individual. 
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доцент кафедри кримінального права та процесу

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ  
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ  

В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Ключові слова: політика у сфері боротьби зі злочинністю, кримі-
нально-правова політика, принципи та методи кримінально-правової 
політики, криміналізація, декриміналізація, пеналізація, депеналізація. 

Keywords: policy in the field of fight against criminality, criminal-legal 
policy, principles and methods of criminal and legal policy criminalization, 
decriminalization, penalty. 

Постановка проблеми. У Конституції України в статті 1 прого-
лошено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, 
соціальною, правовою державою [1]. Україна стала суверенною 
і незалежною з моменту здобуття незалежності в 1991 році. А от 
щодо демократичної, соціальної та правової держави, то тут Украї-
на перебуває на початку тривалого й складного шляху до цієї мети. 
Побудова правової держави складає зміст і мету політики Україн-
ської держави в сучасних умовах. Правова держава – це ідеальний 
тип держави, вся діяльність якої підпорядкована праву, а її грома-
дяни не порушують законів, відсутня злочинність як соціальне яви-
ще. У світі немає й не буде правової держави в такому розумінні. 
Злочинність як негативне соціальне явище притаманна людському 
суспільству, кожній державі на всіх етапах їх історичного розвитку. 
Таку ж давню історію має й протидія злочинності з боку держави та 
її інститутів. Аксіомою є неможливість повного подолання злочин-
ності. Реальним завданням держави є зниження рівня злочинності, 
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зменшення наслідків її шкідливого впливу на суспільні процеси. 
Політику держави, спрямовану на протидію злочинності, усунен-
ня чи нейтралізацію її детермінант, називають політикою протидії 
злочинності. Здійснення протидії злочинності з використанням за-
собів кримінальної репресії називають кримінально-правовою по-
літикою держави у широкому розумінні цього терміна [6, 19]. 

Сучасна кримінально-правова політика Української держави 
є недостатньо ефективною, про що свідчить невпинне зростання 
рівня злочинності. Важливим завданням юридичної науки є виро-
блення науково обґрунтованих пропозицій щодо основних напря-
мів формування і методів здійснення державою та її органами кри-
мінально-правової політики, підвищення її ефективності. 

Аналіз останніх досліджень. Кримінально-правова політика, 
її окремі проблеми та основні напрями формування й реалізації є 
предметом дослідження провідних українських учених-криміналіс-
тів. Слід відзначити ґрунтовні наукові праці, в яких досліджують-
ся проблемні питання формування та реалізації сучасної кримі-
нально-правової політики в Україні, таких учених, як В. І. Борисов,  
І. М. Даньшин, О. М. Джужа, А. П. Закалюк, А. А. Митрофанов,  
П. Л. Фріс та ін. У своїх роботах науковці досліджують окремі пи-
тання здійснення державою кримінально-правової політики. Разом з 
тим, у сучасній кримінології мають місце розбіжності у розумінні та 
розмежуванні понять “формування”, “здійснення” “реалізація” кри-
мінально-правової політики. По-різному й називають цей вид вну-
трішньої державної політики, вкладаючи різний зміст у це поняття. 

Мета статті. Метою даної статті є визначення й конкретизація 
понять “формування кримінально-правової політики” та “реалізація 
кримінально-правової політики”; характеристика основних напря-
мів і методів формування та здійснення цього виду політики; конкре-
тизація суб’єктного складу формування та здійснення політики; ана-
ліз сучасного стану та вироблення обґрунтованих пропозицій щодо 
подальшого формування кримінально-правової політики. 

Виклад основного матеріалу. Термін політика походить з грець-
кої мови й означає буквально “державна діяльність” [2, 536], “дер-
жавні чи суспільні справи” [3, 629]. У сучасному розумінні під по-
літикою розуміють систему цілей і завдань держави та засобів їх 
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досягнення як усередині країни (внутрішня політика), так і в між-
державних відносинах (зовнішня політика). 

Залежно від спрямування розрізняють внутрішню і зовнішню 
політику. Внутрішня політика держави є системою цілей і завдань 
держави та засобів їх досягнення у різних сферах суспільного життя 
всередині країни [4, 496]. Одним із найважливіших напрямів вну-
трішньої політики держави є забезпечення законності та правопо-
рядку, у тому числі й протидія злочинності. 

Політика протидії злочинності, яка здійснюється із використан-
ням заходів кримінальної репресії, називається кримінально-пра-
вовою політикою. 

Основною метою кримінально-правової політики держави є по-
будова правової держави, в якій забезпечуються права і свободи 
людини й громадянина та здійснюється ефективний їх захист від 
злочинних посягань. 

Задля досягнення цієї мети, основним завданням криміналь-
но-правової політики держави є протидія злочинності – негативно-
му суспільно шкідливому соціально-правовому явищу. 

Засоби протидії злочинності поділяють на правові та організа-
ційні. Йдеться про механізм протидії злочинності, який включає 
відповідні правові норми (кримінально-правові, кримінально-про-
цесуальні, кримінально-виконавчі), систему державних право-
охоронних органів, які застосовують ці норми (суд, прокуратура, 
органи внутрішніх справ, установи пенітенціарної служби тощо),  
а також форми й методи діяльності цих органів. 

У сучасних умовах протидія злочинності є одним з головних, 
пріоритетних завдань держави. Згідно зі статистичними даними 
МВС України та Генеральної прокуратури України, у нашій державі 
спостерігається стійка тенденція до зростання злочинності. На фоні 
зменшення чисельності населення України, спостерігається постій-
не зростання числа зареєстрованих злочинів. Так, у 2008 році було 
зареєстровано 390,2 тис. злочинів, у 2009 році – 439,5 тис. злочинів, 
у 2010 році – 505,4 тис. злочинів, у 2011 році – 520,2 тис. злочинів, 
у 2013 році – 563,6 тис. злочинів. [5, 209]. За шість років злочин-
ність виросла більше як на 44% (563,6 тис. зареєстрованих злочинів 
у 2013 році проти 390,2 тис. зареєстрованих злочинів у 2008 році).  
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Є підстави вважати, що і в 2014 році ця тенденція до зростання зло-
чинності у державі зберігається. 

Враховуючи сучасний рівень та тенденції злочинності в Україні, 
основне завдання держави полягає в тому, щоб зупинити зростання 
злочинності, мінімізувати злочинний вплив на суспільство, проти-
діяти вчинюваним злочинам у сучасний період та запобігати вчи-
ненню нових злочинів у майбутньому. 

Кримінально-правова політика – це напрям діяльності спеціаль-
но уповноважених державних органів щодо охорони прав, свобод 
і законних інтересів людини та громадянина, суспільства й держа-
ви від злочинних посягань шляхом застосування покарання щодо 
осіб, які вчинили такі посягання, а також здійснення заходів щодо 
попередження злочинів. 

У широкому розумінні кримінально-правова політика – це по-
няття, яке включає в себе всю сукупність правових засобів, спря-
мованих на визначення злочинності діяння, притягнення до кримі-
нальної відповідальності особи, яка його вчинила, засудження такої 
особи та призначення їй покарання, відбування особою призначе-
ного покарання, попередження вчинення нових злочинів тощо. 

Окремі вчені дещо інакше розрізняють кримінально-правову полі-
тику у вузькому і в широкому розумінні. Кримінально-правова політи-
ка в широкому розумінні – це вид правової політики держави у сфері 
протидії злочинності, яка здійснюється засобами кримінальної репре-
сії. У вузькому розумінні кримінально-правова політика – це частина 
правової політики держави у сфері протидії злочинності, яка здійс-
нюється засобами матеріального кримінального права [6,36]. Кримі-
нально-правова політика у широкому розумінні, на їх думку, включає 
в себе кримінально-правову політику у вузькому розумінні, а також 
кримінально-процесуальну політику, кримінально-виконавчу політи-
ку та кримінологічну (профілактичну, попереджувальну) політику. 

На нашу ж думку, таке виділення окремих “політик” є недоціль-
ним. Усі перераховані вище політики є послідовними етапами чи 
стадіями здійснення, реалізації кримінально-правової політики.  
На недоцільність виділення чи поділу єдиної політики протидії  
злочинності на “галузеві політики” звертав увагу відомий україн-
ський кримінолог, професор Закалюк А. П. [7, 9]. 
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Кримінально-правова політика держави у своєму генезисі про-
ходить стадію формування і стадію здійснення чи реалізації. 

Формування є початковим етапом створення кримінально-пра-
вової політики, надання їй певного змісту, форми, організації та 
структури. Одним із значень терміна “формувати” є “давати існу-
вання чому-небудь; створювати, надаючи якоїсь структури, органі-
зації, форми” [12, 624]. 

Термін “здійснювати” означає “запроваджувати, втілювати в 
життя, робити що-небудь дійсним, реальним [13, 541]. Аналогічне 
значення має термін “реалізувати” [14, 466]. 

Найважливішим суб’єктом, який формує політику Української 
держави, у тому числі й кримінально-правову, є орган законодав-
чої влади в Україні – Верховна Рада України. У Конституції України 
підкреслюється, що парламент – Верховна Рада України є єдиним 
органом законодавчої влади (ст. 75 Конституції України). 

Стаття 85 Конституції України серед повноважень Верховної 
Ради України на чільне місце поставила прийняття законів та ви-
значення засад внутрішньої і зовнішньої політики (пп. 3, 5 ст. 85 
Конституції України). 

У статті 92 Конституції України закріплено, що виключно за-
конами України визначаються, наприклад, засади використання 
природних ресурсів, виключної (морської) економічної зони, кон-
тинентального шельфу, освоєння космічного простору, організації 
та експлуатації енергосистем, транспорту і зв’язку; засади регулю-
вання праці і зайнятості, шлюбу, сім’ї, охорони дитинства, материн-
ства, батьківства; виховання, освіти, культури і охорони здоров’я; 
екологічної безпеки; правові засади і гарантії підприємництва; 
засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, мит-
ної справи; засади регулювання демографічних та міграційних 
процесів; засади утворення і діяльності політичних партій, інших 
об’єднань громадян, засобів масової інформації; засади місцевого 
самоврядування; засади цивільно-правової відповідальності та ін. 
Йдеться про “засади”, “правові засади” тощо. 

Засади державної політики у вузькому значенні цього терміна 
означають принципи, основні вихідні положення, що є визначаль-
ними для цієї діяльності. Термін “формування державної політики” 
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є значно ширшим, який включає в себе окрім визначення та закрі-
плення її принципів, визначення основних, у тому числі, пріори-
тетних напрямів державної політики, її мети та завдань, правових 
засобів регулювання суспільних відносин, визначення та закріплен-
ня основних прав і свобод людини й громадянина, системи органів 
державної влади тощо. 

Разом з тим у Конституції України немає більше положень щодо 
формування державної політики. Подаються узагальнені положен-
ня щодо мети та завдань державної політики, зокрема, щодо по-
будови демократичної, соціальної, правової держави (ст. 1), щодо 
утвердження і забезпечення прав і свобод людини (ст. 3) та ін. 

Виходячи з цього, можна стверджувати, що кримінально-пра-
вова політика формується вищим законодавчим органом – Верхов-
ною Радою України, яка визначає засади внутрішньої, у тому числі, 
кримінально-правової політики [1, ст. 85], здійснює криміналізацію 
діянь та декриміналізацію злочинів, регламентує діяльність суду та 
правоохоронних органів шляхом прийняття законів, а здійснюєть-
ся, реалізується ця політика виключно уповноваженими на те дер-
жавними правоохоронними органами та їх посадовими особами. 

Участь у формуванні кримінально-правової політики держави 
шляхом підготовки та подання проектів відповідних законодавчих 
актів беруть усі суб’єкти, наділені правом законодавчої ініціативи 
у Верховній Раді України (Президент України, Кабінет Міністрів 
України та народні депутати). 

Важливу роль щодо формування державної політики в Україні 
відіграє Конституційний Суд України, який вирішує питання про 
відповідність законів та інших правових актів Конституції України 
і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України. 

Щодо участі Президента України та органів виконавчої влади у 
формуванні державної політики, то слід сказати, що Президенту 
України належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді 
України. Законопроекти, визначені Президентом України як не-
відкладні, розглядаються Верховною Радою України позачергово 
(стаття 93 Конституції України). Президент України підписує за-
кони, прийняті Верховною Радою України. Президент України має 
право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів 
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(крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступ-
ним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України 
(стаття 106 Конституції України). 

Вказаними повноваженнями вичерпується участь Президента 
України у формуванні державної політики. Усі інші його повно-
важення стосуються здійснення державної політики, особливо у 
зовнішньополітичній та оборонній сферах, та виконання інститу-
ційних повноважень (подання щодо призначення чи призначення 
певних посадових осіб). 

Кабінет Міністрів України бере певну участь у формуванні дер-
жавної політики, так як має право законодавчої ініціативи у Вер-
ховній Раді України. 

Основним призначенням органів виконавчої влади, а Кабінет 
Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої 
влади, є виконання Конституції та законів України. 

Кабінет Міністрів України забезпечує, зокрема, здійснення вну-
трішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і 
законів України, актів Президента України; забезпечує проведення 
фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики 
у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, 
науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природо-
користування (ст. 116 Конституції України). 

В юридичній літературі мають місце випадки, коли самостійні 
поняття “формування” та “здійснення” державної політики ото-
тожнюються. Так, зокрема, Ю. С. Шемшученко, даючи визначення 
внутрішньої політики, вказує: “Здійснюється внутрішня політи-
ка головним чином через органи держави, закони та інші правові 
акти” [4, 496]. У наведеній цитаті змішалися поняття “органи дер-
жави”, “закони”, “інші правові акти”, тобто об’єдналися суб’єкти й 
засоби здійснення внутрішньої політики. 

Під формуванням кримінально-правової політики слід розуміти 
визначення та законодавче закріплення основних засад, мети, за-
вдань, основних напрямів, форм і методів протидії злочинності. 

Формування та здійснення кримінально-правової політики є 
послідовними етапами відповідної державної діяльності. У деяких 
джерелах [6] поняття “здійснення кримінально-правової політики” 
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використовується у більш широкому розумінні, яке включає як ста-
дію формування так і стадію реалізації чи власне здійснення, вті-
лення її у життя, що, на наш погляд, не є правильним. 

На стадії формування кримінально-правової політики має місце 
правотворчість. Правотворчість – це процес формування державної 
кримінально-правової політики шляхом створення кримінально- 
правових норм та їх об’єктивації у законах держави. 

Основні засади державної політики протидії злочинності, як 
вказувалося вище, визначає Верховна Рада України – єдиний за-
конодавчий орган нашої держави. Участь у формуванні державної 
політики протидії злочинності беруть усі суб’єкти, наділені пра-
вом законодавчої ініціативи: Президент України, народні депутати 
України та Кабінет Міністрів України. Тільки закони нашої держави 
визначають, які діяння є злочинами і встановлюють порядок, вид і 
межі покарання за їх учинення. 

Здійснення, тобто практичне втілення в життя кримінально-пра-
вової політики полягає у практичній реалізації норм матеріального 
кримінального права, що містяться у законодавстві України про кри-
мінальну відповідальність, тобто йдеться про правозастосування. 

Загальновідомо, що застосовувати правову норму може тільки 
спеціально уповноважений орган чи його посадова особа, наділена 
державно-владними повноваженнями. На практиці таким органом 
є суд, тільки він може винести рішення щодо кримінальної справи. 
Тільки суд може притягнути особу до кримінальної відповідально-
сті, звільнити від неї чи звільнити від відбування покарання. Тіль-
ки суд визначає конкретний вид і розмір покарання певній особі, 
винній у вчиненні злочину, керуючись при цьому положеннями  
Особливої та Загальної частин Кримінального Закону. 

Кримінально-правова політика Української держави формуєть-
ся й реалізується згідно з такими принципами: законності, рівності 
усіх перед законом і судом, демократизму, справедливості, гуманіз-
му, невідворотності покарання, науковості та ін. 

В окремих джерелах вказують такі основні напрями кримінально- 
правової політики: криміналізація суспільно небезпечних діянь; де-
криміналізація злочинів; пеналізація суспільно небезпечних діянь; 
звільнення від кримінальної відповідальності осіб, що вчинили  
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злочини (депеналізація злочинів) [6, 59]. Такий підхід, на нашу дум-
ку, є невиправданим, так як вказані поняття не є напрямами полі-
тики, а способами здійснення правотворчої (криміналізація та де-
криміналізація) чи правозастосовної (пеналізація та депеналізація) 
діяльності уповноважених органів держави. 

Під “криміналізацією”, в юридичному контексті цього терміна, 
розуміють процес (діяльність) і результат визначення того чи ін-
шого суспільно небезпечного діяння злочином, а також посилення 
кримінальної відповідальності за вчинення діянь, які вже мали ста-
тус злочинних. 

Криміналізація як спосіб формування кримінально-правової по-
літики є надзвичайно важливим і відповідальним процесом. У разі 
недооцінки важливості криміналізації будуть узагалі незахищени-
ми або недостатньо захищеними від посягань важливі суспільні 
блага та цінності. 

Розглянемо детальніше стан криміналізації як засобу формуван-
ня кримінально-правової політики в сучасній Україні. Важливою 
віхою на шляху побудови правової демократичної держави стало 
прийняття у 2001 році Кримінального кодексу України. Цей доку-
мент увібрав у себе багатолітній досвід українських учених-кримі-
налістів, кращі здобутки зарубіжної кримінально-правової науки. 

Разом з тим, суспільний прогрес, розвиток техніки та технологій, 
поряд із позитивними досягненнями, викликали появу нових видів 
злочинних посягань, що зумовило необхідність застосування кримі-
нальної відповідальності за їх учинення. З часу прийняття Криміналь-
ного кодексу в 2001 році й по 5 грудня 2014 року, 133 закони України 
вносили до нього зміни й доповнення. Із цієї кількості лише 3 закони 
стосувалися декриміналізації, решта – 130 законів, так чи інакше вста-
новлювали чи посилювали кримінальну відповідальність [8]. 

Так, зокрема, була передбачена кримінальна відповідальність за 
незаконний обіг лазерних дисків (закони від 17 січня 2002 р., від  
6 липня 2005 р., від 15 листопада 2011 р.), за окремі порушення ви-
борчого законодавства (закони від 15 травня 2003 р., від 1 грудня 
2005 р., від 23 лютого 2006 р., від 22 лютого 2007 р. від 15 квітня 
2008 р., від 21 серпня 2009 р., 14 жовтня 2014 р.), посилена кримі-
нальна відповідальність за посягання на авторське право і суміжні 
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права, права на винахід (закони від 22 травня 2003 р., від 9 лютого 
2006 р., від 31 травня 2007 р.), посилена відповідальність за окремі 
злочини проти життя та здоров’я особи (закони від 12 січня 2005 р.,  
від 15 квітня 2008 р., від 5 листопада 2009 р., від 23 вересня 2010 р.),  
встановлена кримінальна відповідальність за окремі злочини про-
ти основ національної безпеки (фінансування дій, вчинених з ме-
тою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або 
захоплення державної влади, зміни меж території або державно-
го кордону України (ст. 110-2 КК), перешкоджання законній ді-
яльності Збройних Сил України та інших військових формувань  
(ст. 114-1 КК)) та ін. Характерним законом, що посилив криміналь-
ну відповідальність є Закон України від 7 жовтня 2014 р. “Про вне-
сення змін до Кримінального та Кримінального процесуального ко-
дексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини 
проти основ національної безпеки, громадської безпеки та коруп-
ційні злочини”, який передбачив можливість застосування такого 
виду кримінального покарання як конфіскація майна не тільки за 
вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів, а й за 
вчинення злочинів проти основ національної безпеки України та 
громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості. 

На перспективу, як видається, криміналізація буде застосовува-
тися щодо посягань на природні ресурси, у сфері екології, інформа-
ційних та комп’ютерних технологій, незаконного збирання та вико-
ристання інформації тощо. Важливою віхою стане упорядкування 
кримінального законодавства України до європейських стандартів 
після вступу України до Євросоюзу. Тоді актуальною стане кримі-
налізація злочинів міжнародного характеру відповідно до нових 
міжнародних зобов’язань України. 

Важливим засобом формування кримінально-правової політи-
ки в Україні є декриміналізація. 

Декриміналізація злочину – це процес (діяльність) і результат ви-
знання законодавцем раніше злочинного діяння незлочинним [9, 53]. 

Іншими словами, криміналізація та декриміналізація є парними 
поняттями, у результаті криміналізації певне незлочинне діяння 
визнається злочином, а в результаті декриміналізації злочинне ді-
яння втрачає цю ознаку. 
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Декриміналізація злочину може мати два наслідки: якщо діяння 
повністю втратило суспільну небезпечність, то воно визнається пра-
вомірним і за його вчинення не застосовується юридична відпові-
дальність; якщо діяння залишається суспільно шкідливим, але значно 
знизилася його суспільна небезпечність, то воно втрачає якість зло-
чину за ознакою небезпечності і за його вчинення до особи можуть 
бути застосовані інші заходи юридичної відповідальності, окрім кри-
мінально-правової (адміністративна, цивільна, дисциплінарна). 

Нагальною потребою сучасного періоду розвитку криміналь-
но-правової політики в Україні є здійснення глобального моніторин-
гу всіх статей Особливої частини КК України на предмет відповід-
ності встановлених ними кримінально-правових заборон наведеним 
вище підставам та умовам криміналізації суспільно небезпечних ді-
янь. Очевидно, що значна кількість діянь визначена злочинними без 
достатніх для того підстав, або втратила чи зменшила рівень суспіль-
ної небезпечності, що актуалізує проблему їх декриміналізації. 

Постає питання практичного використання декриміналізації як 
засобу формування кримінально-правової політики Української 
держави в сучасних умовах. Як зазначалося вище, за 13 років чин-
ності Кримінального кодексу України 2001 року із 133 законів тіль-
ки до трьох вносили зміни щодо декриміналізації окремих злочи-
нів. Розглянемо їх детальніше. 

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих  
актів України щодо перетинання державного кордону України” від 
18 травня 2004 року була виключена стаття 331 КК України, тобто 
була усунута кримінальна відповідальність за незаконне перети-
нання державного кордону України. Про недоцільність і несвоєчас-
ність декриміналізації цього злочину свідчать численні затримання 
незаконних мігрантів на західному кордоні нашої держави. Україна 
потерпає й несе значні витрати від нелегальної міграції з азійських 
країн до країн Євросоюзу. 

Найбільш важливим законом, який вніс численні зміни до Кри-
мінального кодексу України щодо декриміналізації окремих видів 
злочинів та гуманізації кримінальної відповідальності, є Закон 
України “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально- 
процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної 
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відповідальності” від 15 квітня 2008 року. Цим законом внесені чис-
ленні зміни до статей Загальної та Особливої частин КК, зокрема, 
щодо можливості застосування покарань, не пов’язаних з позбав-
ленням волі (виправні роботи, громадські роботи, штраф), усунута 
кримінальна відповідальність за злочини, які були передбачені 
статтею 188 та ч. 1 ст. 413 КК. 

Законом України від 15 листопада 2011 р. “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідаль-
ності за правопорушення у сфері господарської діяльності”, який 
набув чинності 17 січня 2012 р., внесені суттєві зміни до Кримі-
нального кодексу України, зокрема, декриміналізовані ряд злочинів 
(порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяль-
ністю з надання фінансових послуг, зайняття забороненими видами 
господарської діяльності, ухилення від повернення виручки в іно-
земній валюті, незаконне відкриття або використання за межами 
України валютних рахунків, порушення правил здачі дорогоцінних 
металів і дорогоцінного каміння, підроблення знаків поштової оп-
лати і проїзних квитків, незаконні дії у разі банкрутства та ін.)

Усього в розділі VII Кримінального кодексу втратили чинність 
16 статей із 45. До 26 статей цього розділу внесені суттєві зміни, 
змістом яких є заміна таких кримінальних покарань за вчинен-
ня господарських злочинів як позбавлення волі, обмеження волі, 
арешт, виправні та громадські роботи штрафом у значному розмірі. 

Прийняття цього Закону свідчить про гуманізацію криміналь-
ного законодавства і кримінально-правової політики держави  
в цілому. 

Декриміналізація як засіб формування кримінально-правової 
політики в Україні має значні перспективи. Насамперед, на законо-
давчому рівні мають бути розділені злочини та кримінальні право-
порушення. Для цього має бути розроблений та прийнятий кодекс 
про кримінальні правопорушення. 

Доцільною, як видається, є декриміналізація ряду злочинів не-
великої тяжкості, за вчинення яких на практиці не застосовуються 
більш суворі покарання, ніж штраф. Злочини невеликої тяжкості 
складають майже третину усіх передбачених кримінальним зако-
ном злочинів, тому є значні перспективи для їх декриміналізації. 
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Є перспективи подальшої декриміналізації злочинів у сфері гос-
подарської діяльності, зокрема, щодо збирання та використання 
різного роду інформації, так як заподіяну шкоду внаслідок таких 
дій можливо вирахувати в грошовому еквіваленті й відшкодувати в 
порядку цивільного чи господарського провадження. 

У зв’язку з переходом на контрактну військову службу і скасу-
вання загального військового обов’язку, є значні перспективи де-
криміналізації військових злочинів. 

Крім того, необхідність здійснення декриміналізації окремих ви-
дів злочинів випливає і з міжнародно-правових зобов’язань Укра-
їнської держави, узятих нею у зв’язку із підготовкою до вступу до 
Європейського Союзу. 

Щодо здійснення, тобто втілення в життя кримінально-правової 
політики в Україні, то тут основними засобами є пеналізація діянь, 
що визнані злочинами, та їх депеналізація. 

Пенологія – це наука (вчення) про покарання. Предметом пено-
логії є суспільні відносини, що виникають у зв’язку із застосуван-
ням і виконанням покарання [3, 470]. 

Пеналізація – це процес визначення характеру караності діянь, а 
також їх фактична караність, тобто процес призначення криміналь-
ного покарання в судовій практиці. Пеналізація є кількісна сторона 
криміналізації, її показник, мірило [6, 93]. 

Результатом процесу пеналізації злочинів є визначення в санкці-
ях статей Особливої частини КК виду та розміру покарання, яке має 
бути застосоване щодо осіб, які вчинили певний злочин, а також 
конкретний вид і розмір покарання, встановлений вироком суду 
певній конкретній особі, визнаній винною у вчиненні злочину. 

На теоретичному, правотворчому рівні пеналізації законода-
вець, визначаючи вид та розмір покарання за вчинення певного 
злочину, враховує ступінь його суспільної небезпечності, важли-
вість об’єкта злочинного посягання, суспільно шкідливі наслідки 
тощо. При цьому має забезпечуватися співрозмірність тяжкості по-
карання ступеню суспільної небезпечності певного виду злочинів. 
Так як диспозиція статті кримінального закону описує склад фор-
мально визначеного злочину, а не певного конкретного злочинного 
діяння, то в санкції цієї статті вказуються, як правило, кілька видів 
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покарання і певні межі їх розміру. Така позиція законодавця дає 
можливість суду не тільки здійснити правильну кримінально-пра-
вову кваліфікацію вчиненого злочинного діяння, а й призначити 
покарання, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу 
винного та обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання. 

У Кримінальному кодексі України немає статей з абсолютно ви-
значеною санкцією, тільки альтернативні та відносно визначені санк-
ції, які надають суддям право вибору як виду так і розміру покарання. 

На практичному, правозастосовному рівні пеналізації злочину 
суддя обирає конкретний вид і розмір покарання із зазначених у 
санкції певної статті, враховуючи при цьому загальні засади при-
значення покарання, визначені ст. 65КК. 

Чинний Кримінальний кодекс України закріпив основні положен-
ня кримінально-правової політики нашої держави. Насамперед, слід 
відзначити його більш гуманний характер, порівняно з Криміналь-
ним кодексом УРСР 1960 року. Змінена побудова системи покарань: 
збільшено число видів покарань до 12 і розміщені вони в порядку 
зростання суворості покарання. З усіх видів покарань тільки два 
види передбачають позбавлення волі: позбавлення волі на певний 
строк і довічне позбавлення волі. Атавізмом є такий вид покарання 
як тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. За 
умов переходу на контрактну форму служби в армії, скасування при-
зову і загального військового обов’язку такі, наприклад, злочини як 
непокора, невиконання наказу тощо потягнуть за собою розірвання 
контракту, тобто дисциплінарну відповідальність, а в разі настання 
тяжких наслідків – кримінальну відповідальність за злочини проти 
життя та здоров’я, волі, честі та гідності особи тощо. 

Побудова системи покарань від менш суворого до більш суворо-
го (за таким же принципом побудовані й санкції статей Особливої 
частини КК) орієнтує суддів при застосуванні покарань щодо осіб, 
визнаних винними у вчиненні злочину, виходити з принципу еко-
номії кримінальної репресії, тобто обирати більш суворий вид по-
карання лише за умови неможливості досягнення мети покарання 
застосуванням менш суворого виду покарання. 

У Кримінальному кодексі України 2001 р. введені нові види пока-
рань, не пов’язані з позбавленням волі: громадські роботи, службові  
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обмеження для військовослужбовців, арешт та обмеження волі, 
застосування яких зменшує кількість засуджених до позбавлення 
волі. Замість смертної кари введено довічне позбавлення волі. 

У Кримінальному кодексі відсутнє визнання особи особливо 
небезпечним рецидивістом, як це було раніше. На законодавчому 
рівні передбачена можливість звільнення особи від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям. Розширена можли-
вість звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з при-
миренням винного з потерпілим (раніше це було можливим лише 
у справах приватного обвинувачення, а сьогодні – й щодо осіб, які 
вперше вчинили злочини невеликої тяжкості). 

Розширено можливість умовно-дострокового звільнення засу-
джених від відбування покарання. 

Режим відбування покарання у виді позбавлення волі на пев-
ний строк визначається, виходячи не тільки із формальних ознак,  
а з урахуванням обставин вчиненого та даних про особу злочинця. 

Передбачено і ряд інших норм, спрямованих на гуманізацію кри-
мінальної відповідальності та покарання. 

Основний вектор кримінально-правової політики розвертаєть-
ся з напряму покарання особи за вчинений нею злочин у напрям  
заохочення її до усунення наслідків такого злочину чи сприяння 
державі у розкритті та розслідуванні злочину, протидії злочинам, 
що вчинюються іншими особами. 

Разом із тим КК України 2001 року містить приблизно на 20% 
більше кримінально караних діянь, ніж КК 1960 р., і їх число постій-
но збільшується. Так, з моменту прийняття Кодексу в 2001 році до 
нього було включено 56 нових статей Особливої частини і виключе-
но відповідно 29 статей [8]. 

У КК введене нове поняття – “особливо тяжкий злочин”. Осо-
бливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне по-
карання у виді штрафу у розмірі понад двадцять п’ять тисяч нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на 
строк понад десять років або довічного позбавлення волі. Як видно 
із цього положення ч. 5 ст. 12 КК ступінь тяжкості злочину визнача-
ється не тільки передбаченим розміром покарання за його вчинен-
ня у виді позбавлення волі, а й у вигляді штрафу [8]. 



167

Федоров М. П. Проблеми формування та реалізації кримінально-правової політики...

Розширений перелік злочинів, за вчинення яких особи несуть кри-
мінальну відповідальність у віці від 14 років. Ліквідований інститут 
умовного засудження, а в інститут призначення більш м’якого пока-
рання, ніж передбачено законом, внесені істотні обмеження. Значно 
жорсткішими стали правила призначення покарання за сукупністю 
злочинів та за сукупністю вироків (за сукупністю злочинів у ряді ви-
падків можливе призначення 15 років позбавлення волі, а за сукупні-
стю вироків – 25 років, чого не було раніше). у багатьох статтях нового 
КК підвищено або мінімальні, або максимальні частини санкцій, осо-
бливо це стосується злочинів, вчинення яких створює для суспільства 
підвищену небезпечність, разом із тим майже в усі статті, якими перед-
бачено відповідальність за злочини невеликої або середньої тяжкості, 
введено альтернативні види покарань, причому на перше місце постав-
лено ті, що не пов’язані з позбавленням волі [6, 88]. 

Сучасна кримінально-правова політика держави має розвива-
тися у напрямі мінімізації кримінальної репресії, застосування по-
карань, не пов’язаних із позбавленням волі, за вчинення злочинів 
невеликої та середньої тяжкості. 

Важливу роль у напрямі пеналізації злочинів виконують суди. 
Саме вони визначають вид і розмір покарання певній конкретній 
особі, що вчинила певне конкретне злочинне діяння. Приймаючи 
рішення по конкретній кримінальній справі, суддя має призначи-
ти особі, яка вчинила злочин, покарання, необхідне й достатнє для 
виправлення та попередження нових злочинів. Більш суворий вид 
покарання, з числа передбачених за вчинений злочин, призначаєть-
ся лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній 
для виправлення особи та попередження вчинення нею нових зло-
чинів (ст. 65 КК). 

Суд призначає покарання у межах установлених у санкції статті, 
що передбачає відповідальність за вчинений злочин і відповідно до 
положень норм Загальної частини КК. При цьому, він враховує сту-
пінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що 
пом’якшують та обтяжують покарання. Кримінальний закон перед-
бачає можливість призначення, в окремих випадках і за наявності 
визначених підстав, покарання більш м’якого чи більш суворого, 
ніж передбачено санкцією відповідної статті Особливої частини КК. 



168

Розділ 5. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

Таким чином, якщо криміналізація – це визнання злочинним 
певного суспільно небезпечного діяння, то пеналізація – це процес 
вибору й призначення особі, винній у вчиненні злочину певного 
конкретного виду й розміру покарання. 

Проведені відомими вітчизняними науковцями численні науко-
ві дослідження кримінально-правової політики в сучасній Украї-
ні виявили суттєві недоліки в пеналізації окремих видів злочинів, 
які виражаються в наступному. Перш за все, в окремих випадках 
має місце невідповідність передбаченого в законі про кримінальну 
відповідальність покарання ступеню тяжкості вчиненого злочи-
ну. Причому така невідповідність полягає як у заниженому розмі-
рі покарання, так і в надмірно суворих видах і розмірах покарань, 
встановлених за окремі злочини. Крім того, недоліком в пеналізації 
злочинів на сучасному етапі слід визнати також неспіврозмірність 
покарань за окремі злочини, яка проявляється як у встановленні 
різних за своєю суворістю покарань за злочини однакового харак-
теру і ступеня суспільної небезпечності, так і у встановленні більш 
суворих покарань за менш тяжкі злочини і навпаки. Для усунення 
відзначених недоліків необхідно здійснювати постійний моніторинг 
санкцій статей Особливої частини КК України на предмет адекват-
ності передбачених ними покарань характеру і ступеню суспільної 
небезпечності відповідних злочинів [6; 10]. 

Наступним засобом здійснення кримінально-правової політики є 
депеналізація злочинів. Якщо декриміналізація злочину – це виклю-
чення діяння з числа злочинних, то депеналізація – це незастосуван-
ня щодо особи, яка вчинила злочин кримінального покарання. 

Вітчизняний і зарубіжний досвід застосування кримінального 
законодавства свідчить про недостатню ефективність кримінально-
го покарання для досягнення мети загального та спеціального по-
передження злочинності. Крім того, притягнення винної особи до 
кримінальної відповідальності, призначення їй покарання та його 
відбування тягне за собою значні матеріальні та духовні затрати не 
тільки для цієї особи, а й для суспільства в цілому, які подекуди ба-
гатократно перевищують розмір заподіяної злочином шкоди. 

Депеналізація – це такий напрям кримінально-правової політи-
ки держави, змістом якого є закріплення у законі про кримінальну 
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відповідальність і практичне застосування судами підстав звіль-
нення особи від кримінальної відповідальності або від покарання 
та його відбування. 

Про невисоку ефективність формування кримінально-правової 
політики свідчать численні зміни до Кримінального закону України. 

З часу набрання чинності Кримінальним кодексом України (1 ве-
ресня 2001 року) до нього вносилися настільки численні й суттєві 
зміни та доповнення, що на них є потреба зупинитися детальніше. 
Станом на 5. 12. 2014 р. 133 закони вносили зміни до Кримінального 
кодексу України. 

Загальна частина КК України на вересень 2001 року включала 
108 статей. Станом на 5 грудня 2014 року, до 39 статей із цієї кілько-
сті вносилися певні зміни, у тому числі й неодноразові. До 31 статті 
вносилися зміни один раз, до 5 статей (8, 49, 55, 63, 69) – два рази, 
а до трьох статей (18, 53 та 65) – три рази. Слід звернути увагу, що 
деякі зміни були настільки суттєві, що потягли за собою виклад змі-
сту відповідної статті у новій редакції. Таких статей було 6 (Статті 5, 
10, 12, 18, 53, 85 КК). 

Окрім внесення змін до існуючих статей, законодавець доповнив 
Загальну частину КК України новим розділом (Розділ XIV-1 “Заходи 
кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб”) і дванад-
цятьма новими статтями, дев’ять із яких (статті 96-3–96-11) входять 
до вказаного розділу. Щодо якості “нових” статей, то із дванадця-
ти статей незмінними залишилися тільки половина – шість статей,  
а щодо інших шести статей вносилися суттєві зміни, у тому числі 
дві статті (96–1 та 96–7) були викладені в новій редакції. 

Таким чином, із 120 наявних статей Загальної частини КК,  
51 стаття змінювалася або додатково вносилася відповідними зако-
нами. Частка цих “модифікованих” статей складає 42,5%. 

Особлива частина Кримінального кодексу України на момент 
його прийняття нараховувала 339 статей. Станом на 5 грудня 2014 р.  
до 175 статей із цієї кількості вносилися суттєві зміни, у тому чис-
лі й неодноразові. Так, до 108 статей вносилися одноразові зміни, до 
43 статей – зміни вносилися двічі, до 15 статей – тричі; чотири рази 
вносилися зміни до восьми статей (157, 158, 229, 305, 306, 364, 370 та 
401); п’ять разів вносилися зміни до ст. 365 КК, і по шість разів зміню-
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валися статті 368 та 369 КК. Значна частина змін до статей Особливої 
частини КК були настільки суттєвими, що потягли за собою виклад 
змісту відповідних статей у новій редакції. Усього таких статей було 
50, а серед них 9 статей, які двічі викладалися у новій редакції і одна 
(ст. 369 КК) три рази змінювала свою редакцію. Двадцять одна стат-
тя із початкового переліку були виключені з Кримінального кодексу 
України (наприклад, статті 188, 202, 203, 207, 208, та ін.). 

Окрім того, за час, що пройшов після прийняття Кримінально-
го кодексу України, до Особливої його частини були включені 56 
нових статей, не кажучи вже про цілий новий розділ VII-А “Злочи-
ни у сфері службової діяльності в юридичних особах приватного 
права та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 
послуг”, який, щоправда, так і не набув чинності. Із цієї кількості 
нових статей зміни вносилися ще до 23 статей, у т. ч. 7 статей викла-
далися в новій редакції, а 8 статей були виключені із Кримінального 
кодексу України незадовго після їх включення (статті 110-1, 151-1, 
361-3, 361-4, 362-1, 365-1, 368-1, 369-1 КК). 

Така нестабільність норм кримінального закону свідчить, з одно-
го боку, про динамізм та мінливість соціальних процесів у суспіль-
стві, появу нових відносин, що потребують захисту від злочинних 
посягань, а з другого боку – про суттєві недоліки та прорахунки у 
формуванні політики протидії злочинності. 

Висновки. Таким чином, кримінально-правова політика держа-
ви у своєму генезисі проходить стадію формування і стадію здійс-
нення чи реалізації. 

Під формуванням кримінально-правової політики слід розуміти 
визначення та законодавче закріплення основних засад, мети, за-
вдань, основних напрямів, форм і методів протидії злочинності. 

Здійснення, тобто практичне втілення в життя кримінально-пра-
вової політики полягає у практичній реалізації норм матеріального 
кримінального права, що містяться у законодавстві України про кри-
мінальну відповідальність, тобто йдеться про правозастосування. 

Підсумовуючи, слід також констатувати, що кримінально-пра-
вова політика Української держави не в повній мірі відповідає ви-
могам сьогодення. Відсутній системний і комплексний підхід до її 
формування. Час від часу вносяться окремі доповнення та поправ-
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ки до чинного кримінального закону по мірі появи необхідності 
кримінально-правового захисту відносин політичного, господар-
ського, соціального, культурного чи іншого характеру. Проте вно-
сяться такі корективи кримінального закону не з профілактичною 
метою, тобто на випередження, а навздогін соціальним процесам, 
коли відповідні злочинні посягання набули поширення й завдали 
суттєвої шкоди суспільству. 

Проведений аналіз чинного кримінального законодавства Укра-
їни свідчить про певні проблеми формування та реалізації кримі-
нально-правової політики в Україні, а отже є значні перспективи 
розвитку цього виду державної політики як у правотворчому та і в 
правозастосовному напрямі. 

І, звичайно, не слід забувати, що політика держави у певній галу-
зі або щодо певної проблеми, наразі стосовно протидії злочинності, 
тісно пов’язана, а значною мірою й обумовлена, державною політи-
кою в інших галузях або щодо інших проблем, наприклад, у сфері 
політики, галузі економіки, соціальній сфері тощо [11, 219]. 

У даній статті зроблена спроба конкретизувати за змістом та 
суб’єктним складом поняття “формування” та “здійснення” кримі-
нально-правової політики, охарактеризувати сучасний стан форму-
вання та здійснення кримінально-правової політики в Україні. Ви-
явлені окремі недоліки та сформульовані обґрунтовані пропозиції 
щодо вдосконалення реалізації цього виду політики в діяльності пра-
воохоронних органів. Разом з тим, поза увагою автора статті зали-
шилося дослідження такого напряму кримінально-правової політи-
ки держави як профілактика, попередження злочинності в цілому та 
окремих її проявів, або як її ще називають – кримінологічна політика 
держави, що є предметом подальших наукових досліджень. 
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Анотація
Стаття присвячена з’ясуванню змісту поняття кримінально-правової політики як 

системоутворюючого елемента політики держави у сфері боротьби зі злочинністю. 
Досліджується процес формування та здійснення кримінально-правової політики, 
основні напрями її реалізації. Здійснений аналіз сучасного стану та сформульовані 
обґрунтовані пропозиції щодо подальшого формування кримінально-правової полі-
тики. 

Annotation
The article is devoted to clarification of the content of the definition of criminal and 

legal policy as a systemic element of the state policy in the sphere of fight against crime. The 
process of forming and realization of criminal and legal policy politics, basic directions of her 
realization, is investigated. A realizable analysis of the modern state and set forth reasonable 
suggestions are in relation to the further forming of criminal and legal policy politics. 
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Актуальність проблеми. В процесі будь-якої діяльності обхідно 
мати арсенал засобів та методів. Не є виключенням і процес розсліду-
вання. Слідчі дії, а з 2012 року слідчі (розшукові) дії являються дійовим 
інструментом у процесі розслідування і займають основне місце в до-
казовому праві, як засоби пізнавальної діяльності. Проте однозначно-
го визначення даної дефініції не існує, мало того, деякі автори не зовсім 
корректно визначають їх завдання. Теоретичні неузгоженності приво-
дять до неоднозначного розуміння практиками самого поняття слідчі 
(розшукові) дії і породжують ряд процесуальних помилок. 

Метою роботи є необхідність проведення аналізу теоретичних 
напрацювань з метою їх узагальнення, в тому числі, розгляду пев-
них практичних проблем, які потребують обговорення. 

Виклад основного матеріалу. Тривалий час в наукових роботах 
як в кримінальному процесі, так і в криміналістиці не було одно-
значного наукового і законодавчого визначення поняття “слідча 
дія”, його різновидів та змісту. Дана проблема і сьогодні продовжує 
залишатися відкритою і актуальною. 
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Аналізуючи норми Кримінальних процесуальних кодексів 
України 1921, 1927 та 1961 років, слід зазначити, що законодавець 
не використовував однозначного тлумачення поняття “слідчі дії”.  
Навіть у Кримінальному процесуальному кодексі 2012 року не да-
ється окреме визначення поняття “слідча дія”, лише у ст. 223 “Вимо-
ги до про проведення слідчих (розшукових) дій” у першому абзаці 
вказано, що слідчі (розшукові) дії є діями, які спрямовані на збиран-
ня або перевірку доказів у конкретному кримінальному проваджен-
ні. Об’єднання по суті різних дій (слідчих і розшукових) вносить 
ще більшу невизначеність, що існувала і до цього. Оскільки Закон 
“Про оперативно розшукову діяльність” та інші нормативні доку-
менти не передбачають слідчого, як суб’єкта розшукової діяльності. 

Аналіз наукових робіт показує, що у певних випадках їх зміст 
передбачав розширене тлумачення, коли під слідчими розумілися 
всі процесуальні дії слідчого, які він вчиняє під час розслідування 
кримінальної справи. У вузькому значенні під слідчими діями ро-
зуміли лише ті, які направлені на безпосереднє вирішення завдань 
доказування. В теорії наук кримінального процесу і криміналістики 
відсутнє однозначне визначення поняття “слідчі дії”. Так, деякі нау-
ковці розуміють під слідчими діями всі процесуальні акти слідчого, 
що вчиняються ним під час розслідування злочину: цю думку поді-
ляють О. М. Ларін, І. М. Лузгін, І. Ф. Герасимов [1, 148–149; 2, 58–59;  
3, 30]; деякі – виділяють групи слідчих дій для надання особам ста-
тусу учасників кримінального процесу; припинення злочину та 
притягнення винних до відповідальності, забезпечення прав осіб, 
які беруть участь у кримінальному судочинстві [4, 49–51; 5, 183]. 
Частина дослідників дотримуються точки зору про включення до 
слідчих дій лише тих з них, які виконують функції збирання, пере-
вірки, дослідження, оцінки доказів [6, 19; 7, 205; 8, 296]. 

Поняття “слідчі дії” здавна відоме в історії вітчизняного кримі-
нального судочинства. У Статуті кримінального судочинства 1864 
року цей термін був використаний для відокремлення процесу-
альних дій судового слідчого від тих дій, які виконувались чинами 
поліції. Зміст низки статей Статуту (ст. 491 та ін. гл. 12) та рішень 
вищих судових інстанцій свідчать про те, що під слідчими діями ро-
зумілося досить широке коло процесуальних дій та рішень, в тому 
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числі й заходи судової влади, яка уособлювалася судовим слідчим, 
зокрема постанови про зупинення періодичних видань, обрання за-
побіжних заходів, притягнення як обвинуваченого [9, 126]. 

У перших роботах з криміналістики автори також зверталися до 
терміну “слідча дія”, не з’ясовуючи їх відмінності від решти дій, що 
здійснюються слідчим під час розслідування злочину. Так, в “Осно-
вах уголовной техники” С. Н. Трегубов веде мову про слідчі дії на 
місці злочину, до яких включає всі дії, які вчиняються слідчим на 
місці події: складання плану, фотографування місця події, зовніш-
ній огляд трупа, розшук і огляд знарядь злочину та їх ідентифікація 
тощо. Поряд з цим автор зазначає про особливо вагоме значення 
таких слідчих дій як огляд, обшук, освідування, дослідження речо-
вих доказів [10, с. 16–61]. 

Тобто, законодавцем, вченими, судовою владою ототожнювали-
ся поняття “слідчі дії – дії слідчого”, відбувалося їх розширене юри-
дичне тлумачення. 

На основі аналізу радянського кримінально-процесуального за-
конодавства О. В. Горбачов робить висновок про те, що в період після 
1917 року термін “слідчі дії” потерпів різні, навіть парадоксальні змі-
ни у своєму змісті. Так, у КПК 1927 року цей термін згадувався лише 
в розділі про судовий розгляд (ст. 261), а дії органів досудового слід-
ства охоплювалися поняттям “заходи” чи навіть “напрями” (ст. 223);  
натомість у кодексі були регламентовані правила проведення огля-
ду, обшуку, допиту та інших слідчих дій. До часу прийняття Основ 
кримінального судочинства 1958 року значення терміну “слідча дія” 
в розумінні заходів, що виконувалися слідчим, було неконкретизо-
ваним. У ст. 29 Основ кримінального судочинства подається пере-
лік невідкладних слідчих дій, які дозволялося виконувати органам 
дізнання при розслідуванні кримінальних справ, досудове слідство 
в яких було обов’язковим, проте визначення поняття “слідчі дії”  
та їх повний перелік залишалися нез’ясованими [9, 126–127]. 

Ця проблема не втратила своєї актуальності і після прийнят-
тя Кримінально-процесуального кодексу України від 28.12.1960 зі 
змінами та доповненнями [11], де використовувався термін “слід-
чі дії” більше 80 разів, але дефініція поняття була відсутньою. Як 
ми вже зазначали, ст. 223 Кримінального процесуального кодексу  
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України [12] передбачає прогресивні зміни, проте її норми вимага-
ють суттєвого доповнення та удосконалення. Потреба наукових до-
сліджень слідчих дій є гострою та нагальною, адже тривалий час ця 
проблема, не зважаючи на зауваження науковців [9, 128; 13, 46; 14, 
176], залишається невирішеною. 

Юридичні поняття не є лише гносеологічними та комунікатив-
ними засобами. Передусім, вони створюються та використовуються 
з метою правової регламентації буття, адже саме за допомогою юри-
дичних понять визначаються умови, способи та наслідки правових 
дій. Тому адекватне розуміння змісту юридичних понять є запору-
кою правильного поводження у правовому полі [15, 29]. Оптималь-
ний вихід із даної ситуації – застосування дефініції – (лат. definitio) –  
коротке визначення якогось поняття [16, 205]. Дефініція поняття 
передбачає проведення дослідницької роботи зі з’ясування його 
сутності через виділення характерних ознак, які у своїй сукупності 
забезпечують його однозначність. 

Призначення норми-дефініції вбачається у визначенні точних 
законних підстав і умов застосування такої норми. При цьому зміст 
норми закону розраховано на автономну стабільність, довгостро-
ковість [9, 129]. Дефініція “слідчі дії” вимагає чіткого виділення ос-
новних характерних ознак, що відображають відмінний характер 
інституту слідчих дій від інших процесуальних і не процесуальних 
різновидів діяльності. На нашу думку, однозначна об’єктивна дефі-
ніція може бути досягнута лише за умови виділення таких основних 
характерних ознак шляхом ґрунтовного дослідження наукової літе-
ратури, норм кримінально-процесуального законодавства та ана-
лізу слідчої практики. Науковці неоднозначно виділяють ознаки 
слідчих дій: так, М. П. Гутерман називає процесуальний характер, 
необхідність достатніх підстав (фактичних, а для деяких і юри-
дичних); здійснення уповноваженим суб’єктом; проведення у ме-
жах досудового слідства; тактична обґрунтованість і вибірковість; 
внутрішня структура [17, с. 9]. С. А. Шейфер розглядає слідчу дію 
в якості пізнавальної діяльності слідчого, як об’єкт правового регу-
лювання та акт правозастосування [18, с. 104–119]. І. Є. Биховський 
вказує на пізнавальний характер слідчої дії, провадження її в ста-
дії досудового розслідування і при розслідуванні нововиявлених  
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обставин, процесуальну регламентацію, що визначає порядок вияв-
лення, дослідження, фіксації та вилучення доказів [19, 6]. 

В. К. Лисиченко, І. І. Когутич зазначають про вирішення завдань 
встановлення негативних обставин, які набувають значення доказу у 
справі [20, с. 94]. О. В. Горбачов як обов’язкову ознаку слідчої дії на-
зиває її проведення після порушення кримінальної справи [9, 30]; цю 
думку підтримують і М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, В. П. Шибіко. [21, 210]. 

Е. Ф. Куцова, В. М. Тертишник характерною ознакою слідчих дій 
вважають їх примусовий характер [8, 296], вказуючи, що примусова 
природа притаманна слідчим діям і вони є підвидом заходів кримі-
нально-процесуального примусу [22, 34–35]. 

Проте значна частина слідчих дій має добровільний характер, 
проходить в атмосфері взаєморозуміння і співробітництва, що, 
безумовно, виключає можливість застосування заходів державного 
примусу. Наприклад, розповсюдженою є ситуація, коли учасники 
слідчих дій (потерпілі, свідки), зацікавлені в розслідуванні кримі-
нальної справи і викритті винних, сприяють провадженню слідчих 
дій, подають слідчому докази відповідно до ст. 225 КПК України. 
Також, відповідно до ст. 63 Конституції України, будь-яка особа не 
несе відповідальності за відмову давати показання чи пояснення 
щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається 
законом [23, с. 17], що виключає можливість застосування примусу 
навіть при відмові підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпі-
лого повідомити дані слідчому. Такі слідчі дії як огляд місця події, 
огляд предметів, документів (ст. 237 КПК України), лише за певних 
умов припускають можливість застосування примусу. 

Виходячи із зазначеного, недоречно відносити до обов’язкових 
ознак слідчих дій примусовий характер, доцільною є лише вказівка 
на те, що у певних випадках, коли з’ясувати істину у справі іншим 
способом неможливо, провадження слідчих дій може забезпечува-
тися законними заходами державного примусу. 

На наш погляд, не можна погодитися з думкою науковців, які 
відносять до слідчих дій ті акти діяльності слідчого, які не вказа-
ні у кримінально-процесуальному законодавстві. Так, О. М. Ларін 
вказує на те, що всі процесуальні акти, в яких безпосередньо реа-
лізуються правовідносини слідчого з іншими особами, залученими 
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чи допущеними до розслідування, є слідчими діями і підлягають за-
кріпленню у відповідній процесуальній формі, якщо навіть в законі 
вони не визначені як слідчі дії [24, 101]. Так вважає і В. А. Сас, зазна-
чаючи, що фактичний стан речей і процесуальні законоположення 
не обмежують коло слідчих дій, якщо вони відповідають юридич-
ним вимогам [25, 83]. 

Ми вважаємо, що закріплення та регламентація слідчої дії в КПК 
України – обов’язкова умова її проведення. На це вказує І. Є. Бихов-
ський, слушно зазначаючи, що невірною є думка окремих проце-
суалістів і практика деяких слідчих, котрі вважають правомірним 
проведення слідчої дії, не передбаченої законодавством [26, 35]. 

Позиція неухильного дотримання вимог кримінально-процесу-
ального законодавства при визначенні кола слідчих дій та їх прак-
тичної реалізації обґрунтовується специфікою слідчої діяльності, 
оскільки основним джерелом формування її структури і змісту 
компонентів, регулятором їх взаємозв’язків є закон [27, 35]. 

Як вказує В. Т. Маляренко, засада законності є джерелом підви-
щеної небезпеки як для окремої особи, так і для суспільства в ціло-
му. Встановлені законом способи збирання і фіксації доказів є га-
рантією достовірності інформації про фактичні обставини справи. 
Відомості, одержані внаслідок провадження слідчих (розшукових) 
дій, можуть бути доказами лише за умови неухильного додержання 
вимог кримінально-процесуального закону [28, 43–79]. 

У роз’ясненнях Пленуму Верховного Суду України вказується на 
необхідність забезпечення верховенства закону у кримінально-про-
цесуальному судочинстві. Так, у постанові № 9 “Про застосування 
Конституції України при здійсненні правосуддя” від 01.11.1996, п. 
19 вказується, що докази слід вважати одержаними незаконним 
шляхом, коли їх збирання і закріплення здійснено з порушенням 
гарантованих Конституцією України прав людини і громадянина, 
порядку, встановленого кримінально-процесуальним законодав-
ством, або не уповноваженою на це особою чи органом, або за до-
помогою дій, не передбачених процесуальними нормами [29, 63]. 

Тобто застосування з метою отримання доказів у справі дій, не пе-
редбачених кримінально-процесуальним законодавством, недотри-
мання вимог їх правової регламентації, тягне за собою порушення  



180

Розділ 6. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

процесуальної форми, втрату доказового значення отриманих ре-
зультатів. Закріплена в законі процесуальна форма слідчої дії дає 
можливість учасникам кримінального судочинства переконатися у 
правомірності слідчої дії, суб’єктам доказування оцінити отрима-
ні докази з точки зору їх належності, допустимості і достовірності  
[30, с. 10], що в цілому впливає на якість правозастосовчої діяльно-
сті у процесі досудового слідства. 

Крім того, право на провадження слідчих (розшукових) дій вини-
кає за наявності фактичних і правових (юридичних) підстав. Фактич-
ні підстави передбачають існування фактичних даних, що виклика-
ють необхідність провадження певної слідчої дії з метою отримання 
доказів у справі. Правові підстави провадження слідчих дій мають 
комплексний правовий характер і включають додержання положень 
про компетентність суб’єкта кримінально-процесуальної діяльності, 
час, з якого виникає право провадження слідчої дії, дотримання вста-
новленої підслідності у процесі досудового слідства. 

Підсумовуючи, слід підкреслити, що однією з визначальних ха-
рактерних ознак поняття “слідча дія” є закріплення та регламента-
ція порядку її провадження нормами кримінально-процесуального 
законодавства. 

Наступна характерна ознака слідчих (розшукових) дій випли-
ває з положення, що сутність діяльності з розслідування злочинів 
полягає у встановленні об’єктивної істини у кримінальній справі, 
а дії суб’єктів кримінального процесу під час досудового слідства 
направлені на її з’ясування. 

Об’єктивна істина, крім кримінального судочинства, де її встанов-
лення є обов’язковим [31, 120], проявляється у всіх сферах суспіль-
ного життя і є однією з найвищих гуманістичних цінностей людини  
[32, 168–171]. Об’єктивна істина у кримінальній справі досягається 
під час доказування, через виконання суб’єктом на основі вимог за-
кону та свого внутрішнього переконання комплексу як слідчих (роз-
шукових) дій, так і складних розумових операцій, спрямованих на 
встановлення всіх обставин для правильного вирішення справи. 

У процесі доказування саме шляхом застосування слідчих (роз-
шукових) дій відбувається збирання, дослідження, оцінка і викори-
стання доказів. Проте шляхом дослідження праць вітчизняних нау-
ковців вдалося дійти висновку про те, що вчені наділяють слідчі дії 
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дещо відмінними функціями у забезпеченні процесу доказування. 
Результати вивчення праць зарубіжних вчених свідчать, що у інших 
країнах положення доказового права та значення у ньому слідчих 
дій відрізняються між собою [33; 34; 35]. 

Так, С. А. Шейфер вважає, що слідчі дії є способом збирання 
доказів [36, 65]; О. Р. Михайленко включає до кола вирішуваних 
ними завдань функції перевірки [37, 16]; В. Т. Нор, М. М. Михеєнко,  
В. П. Шибіко відносять до функцій слідчих дій виявлення, фіксацію 
та перевірку доказів у кримінальній справі [21]; Є. Г. Коваленко – 
збирання, закріплення, перевірку та оцінку доказів [38, с. 114–115], 
Капліна О. В., Грошовий Ю. М. – спосіб збирання доказів [39, 234]. 

Першою функцією слідчих дій є збирання – початковий етап, 
стадія накопичення доказового матеріалу у справі, що складається 
із системи дій виявлення, отримання, фіксації, вилучення і збере-
ження доказів. До процесу збирання доказів висувається ряд вимог, 
які на думку А. Р. Бєлкіна, полягають у дотриманні законності, за-
безпеченні повноти зібраного у справі доказового матеріалу, своє-
часному збиранні доказів, дотриманні необхідних гарантій досто-
вірності отриманої інформації [40, 148]. 

Сутність процесу збирання доказів значною мірою залежить від 
того, у якому аспекті він розглядається: в аспекті кримінально-про-
цесуальної чи криміналістичної науки. Науковці-процесуалісти 
більш поглиблено досліджують особливості кримінально-процесу-
альної регламентації способів збирання, формалізовані операції, які 
при цьому відбуваються. Криміналісти, навпаки, детально і творчо 
розглядають змістовну частину збирання, включаючи до неї і дії, які 
передують, супроводжують, сприяють реалізації таких операцій. 

Проте і процесуалісти, і криміналісти єдині у тому, що збирання 
доказів під час провадження слідчих (розшукових) дій починається 
з виконання пошукових операцій. Їх сутність полягає у виявленні 
слідів злочину, речових доказів тощо, що здійснюється на основі 
складної розумової діяльності – моделювання події злочину з ме-
тою визначення місць можливого знаходження доказів чи визна-
чення кола осіб, в показаннях яких вони можуть мати місце. Потім 
для їх виявлення застосовуються процесуальні, організаційні, тех-
ніко-криміналістичні, тактичні засоби, методи і прийоми. 



182

Розділ 6. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Друге завдання, яке вирішує слідчий внаслідок застосування 
слідчих (розшукових) дій, – дослідження доказів, тобто пізнання 
суб’єктом доказування їх змісту відносно дотримання вимог досто-
вірності, належності, допустимості та достатності. 

Достовірність передбачає істинність доказу та його джерела, що 
вірно й адекватно відображають матеріальні та нематеріальні сліди 
злочину. Під належністю розуміється зв’язок доказу з предметом 
доказування та обставинами справи, що мають значення для роз-
слідування справи. Допустимість доказу визначає законність, пра-
вомірність використання доказу і його джерела для встановлення 
істини у справі. Доказ вважається достатнім за умови, коли він сам 
чи в сукупності з іншими доказами дає можливість встановити пе-
редбачені законом обставини справи на тому рівні знання про них, 
що необхідний для прийняття подальшого рішення. 

Оцінка доказів здійснюється слідчим у формі логічного, ро-
зумового процесу визначення ролі та значення зібраних доказів. 
Дослідження і оцінка доказів тісно пов’язані між собою, оскільки 
з’ясування достовірності, належності, допустимості та достатно-
сті доказів здійснюється у процесі складної розумової діяльності 
і провести чітку межу між цими процесами надзвичайно складно. 
Відмінність між цими різновидами діяльності слідчого під час про-
вадження слідчих (розшукових) дій полягає в тому, що дослідження 
здійснюється як через практичні дії, так і розумові операції, а оцін-
ка відбувається внаслідок розумової діяльності. З цього приводу  
С. М. Сівочек зазначає, що суб’єкти доказування повинні орієнту-
ватися на ретельне дослідження та оцінку як відомостей про факти, 
так і процесуальних джерел доказів [40, 7–8]. 

Заключним завданням слідчих (розшукових) дій є використан-
ня доказів, тобто їх безпосереднє залучення для підтвердження 
чи спростування певного факту шляхом розумової, операційної 
(діяльністної), психологічної активності суб’єкта розслідування. 
Функція використання доказів є заключним етапом роботи з дока-
зами у структурі слідчої дії, оскільки після їх збирання, досліджен-
ня і оцінки суб’єкт доказування оперує ними, застосовує з певною 
практичною метою, за допомогою чого вирішує завдання встанов-
лення істини у кримінальній справі. Діяльність з використання 
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доказів передбачає: висунення та обґрунтування слідчим версій; 
прийняття процесуальних і організаційно-тактичних рішень; пе-
ревірку версій та іншої інформації (шляхом співставлення змісту 
доказової інформації, отриманої в результаті провадження одні-
єї чи декількох слідчих (розшукових) дій, з метою підтвердження 
чи спростування їх узгодженості між собою); отримання нової ін-
формації (застосування на основі наявної доказової інформації ін-
ших слідчих (розшукових) дій чи надання доручень на проведення 
оперативно-розшукових заходів); моделювання (дозволяє виявити 
зв’язки між отриманою доказовою інформацією та побудувати її 
цілісну систему); використання інформації для подолання протидії 
розслідуванню (з метою нейтралізації дій осіб, які чинять проти-
дію) тощо. 

Висновки. Процес розслідування злочинів передбачає застосу-
вання комплексу різноманітних процесуальних і не процесуальних 
заходів, які здійснюються відповідно до приписів кримінально- 
процесуального законодавства та направлені на вирішення його  
завдань. 

Слідчі (розшукові) дії є окремим видом процесуальних дій, що 
проводяться з метою збирання, дослідження, оцінки й використання 
доказів уповноваженою службовою особою відповідно до вимог кри-
мінального процесуального закону у процесі розслідування злочину. 

Актуальним питанням є дослідження і визначення понять нег-
ласних слідчих (розшукових) дій, але оскільки автори обмежені 
об’ємом публікації, тож лише зазначимо, що такі дії не можуть бути 
різновидом слідчих (розшукових) дій як це зазначено у ст. 246 КПК 
України. Навіть той факт, що законодавець виносить їх в окрему 
главу, вже підтверджує даний роздум. Тому необхідне подальше об-
говорення зазначених проблем, можливо навіть уточнення та роз-
ширення таких дій. 
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Анотація
Наукова публікація присвячена проблемам слідчих (розшукових) дій, пріори-

тетним напрямам теоретичної думки щодо окремих проблем, які виникають як в 
теорії, так і практиці. Автори аналізують думки науковців і приходять до висновків 
про те, що вчені наділяють слідчі (розшукові) дії дещо відмінними функціями у за-
безпеченні процесу доказування. Оскільки в інших країнах положення доказового 
права та значення у ньому слідчих дій відрізняються між собою, постає необхід-
ність в їх узагальненні визначення понять та завдань. 

Annotation
The article deals with the definitions of the investigation (investigative) action, 

priorities of theoretical reflections on the formation of definition study. The author analyzes 
the work of scientists, through which comes to a number of conclusions that there are no 
a unified approach to the definition of the functions of investigative actions, and the rules 
of evidence in other states, their value is different in the works of scientists. Therefore, the 
author proposes the formation of the concept and objectives of the investigative actions, 
taking into account groundwork of scientists from different countries. 
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У системі криміналістики особливе місце посідають окремі ме-
тодики, що виникли в результаті інтеграції та диференціації науко-
вих знань і об’єднують в собі передові досягнення криміналістичної 
техніки і тактики, що надані у відповідності до оптимальної органі-
зації розслідування злочинів та судового розгляду певних категорій 
кримінальних проваджень. “Криміналістичні методики, – наголо-
шує В. П. Бахін, – є засобом практичної реалізації положень (реко-
мендацій) криміналістичної техніки і криміналістичної тактики, бо 
поза реальними умовами розслідування конкретних злочинів не-
має їхнього застосування і використання” (1; с. 235). 

З огляду на зазначене, проблематику криміналістичних методик 
взагалі можна визнати найбільш науково досліджуваною у сучасній 
криміналістиці, а методико-криміналістичне забезпечення слідчої 
діяльності є одним з найважливіших напрямів її розвитку. Попри 
те, що в криміналістичній доктрині здійснено спроби уніфікувати 
підходи до визначення змісту і структури криміналістичних мето-
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дик, їх класифікації тощо, остаточне формування теоретичних ос-
нов криміналістичних методик дотепер ще не завершено, що суттє-
во позначається на процедурі їх створення і практичній реалізації. 

Щодо дискусійних питань у розглядуваній царині знань, то до 
них слід віднести різні погляди науковців на визначення криміна-
лістичної методики як наукової категорії, її мету, завдання, прин-
ципи формування, сферу реалізації, форму викладення рекоменда-
ційного матеріалу. Так, Р. С. Бєлкін указував, що криміналістична 
методика (методика розслідування окремих видів злочинів, окре-
ма методика) – це система наукових положень і розроблюваних на 
їх основі рекомендацій з організації і здійснення розслідування та 
запобігання злочинам (2; с. 101). Близьким до попереднього є ви-
значення запропоноване В. П. Бахіним, який вважає, що криміна-
лістична методика є системою наукових положень та, розроблених  
на їх основі, практичних рекомендацій з оптимального проведення 
розслідування злочинів (3; с. 23). І. О. Возгрін пропонував криміна-
лістичну методику розглядати як комплекс науково обґрунтованих 
даних і рекомендацій з організації розкриття, розслідування та по-
передження різних видів злочинів (4; с. 269). 

Останнім часом у криміналістичній літературі з’являються вельми 
оригінальні визначення криміналістичної методики, в яких відбива-
ються сучасні підходи до розуміння цієї категорії. Зокрема, А. В. Шмо- 
нін пропонує розглядати криміналістичну методику як інформацій-
ну модель наукових положень і розроблюваних на їх основі практич-
них рекомендацій з організації і здійснення розкриття, розслідуван-
ня і попередження злочинів (5; с. 109). У свою чергу В. О. Образцов 
пише, що криміналістична методика є своєрідним еталоном того, як 
потрібно діяти слідчому в тих або інших умовах (6; с. 375). 

Особливої на уваги заслуговує визначення поняття “окрема кри-
міналістична методика” запропоноване Б. В. Щуром. На його думку, 
окрема криміналістична методика – це комплекс методичних реко-
мендацій та слідчих технологій у вигляді типових інформаційних 
моделей, спрямованих на розкриття та розслідування певного виду 
або групи злочинів та їх запобіганню (7; с. 102). У запропоновано-
му визначенні до структури окремої криміналістичної методики  
Б. В. Щур поряд з методичними рекомендаціями включає й слідчі 
технології, що є новаторським та перспективним підходом. 
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Багатозначність визначення поняття “окрема криміналістична 
методика” не йде на користь формуванню уявлення щодо даної кате-
горії, породжує зайві непорозуміння й суперечності. Унаслідок цього 
виникають теоретичні дискусії, які відволікають увагу вчених-кри-
міналістів від задоволення реальних потреб слідчої та судової прак-
тики, тоді як науковцям необхідно виходити з того, що однією з най-
важливіших вимог, які ставляться до визначення наукового поняття 
з точки зору формальної логіки, є його однозначність. У звязку з цим, 
як видається, побудова та реалізація нових і модернізація існуючих 
криміналістичних методик має здійснюватися на підставі уніфікова-
ного підходу до розуміння цієї наукової категорії, її різновидів, мети, 
завдань, форми, структури, принципів формування. 

При вирішенні проблеми уніфікації сучасних поглядів на ви-
значення “окрема криміналістична методика” треба виходити з 
того, що це поняття передусім має ґрунтуватися на суттєвих озна-
ках розглядуваної категорії, до яких, зокрема, можна віднести такі: 
комплексність, системність, інформативність, спрямованість на 
оптимальне розслідування певного виду злочинів (7; с. 101). Також 
необхідно враховувати, що термін “окрема криміналістична мето-
дика” охоплює не лише методи (систему методів), прийоми та засо-
би, а й рекомендації (поради) слідчому і судді з найбільш оптималь-
ної, раціональної організації процесу розслідування певних видів 
злочинів і судового розгляду кримінальних проваджень. 

До істотних ознак поняття “окрема криміналістична методика”, 
на нашу думку, також слід віднести форму викладення рекоменда-
цій (порад) і сферу їх реалізації (застосування). На сьогодні окре-
мі криміналістичні методики можуть бути надані в трьох формах: 
описовій, формалізованій і змішаній. Найбільш розповсюдженою 
є описова форма викладення методичного матеріалу. Вона зустрі-
чається у переважній більшості сучасних підручників, посібників, 
керівництв тощо. Формалізована форма передбачає викладення 
рекомендацій (порад) у вигляді відповідних програм розслідуван-
ня (судового розгляду) або алгоритмічних схем дій слідчого (судді)  
у тій чи іншій типовій ситуації, що виникає. Це так звані рекомен-
дації прямої дії, що спрямовані слідчому (судді). Саме така форма 
викладення порад професіональним учасникам кримінального  
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процесу набуває ознак технологічного режиму розслідування, судо-
вого розгляду кримінальних проваджень. І саме в цьому контекст-
ні доречно розглядати окрему криміналістичну методику як тех-
нологію збирання, оцінки і використання доказової інформації на 
досудовому розслідуванні і судовому розгляді кримінальних про-
ваджень. При цьому необхідно враховувати, що криміналістична 
методика без відносно форми її викладення, завжди буде зберігати 
певний рівень абстракції, оскільки не можливо “без залишку” ти-
пізувати всі можливі слідчі та судові ситуації і запропонувати фор-
малізовані засоби їх вирішення. У зв’язку з цим криміналістична 
методика не може претендувати на повну “технологічність”, яка б 
стовідсотково забезпечувала виявлення, збирання та дослідження 
доказів слідчим та судом формалізованими засобами. 

Щодо сфери реалізації (застосування) окремих криміналістичних 
методик, то традиційно вони призначалися для оптимізації організації 
розслідування різних злочинних виявів, а тому й мали назву “кримі-
налістичні методики розслідування окремих видів злочинів” (“мето-
дики розслідування”). Водночас, спираючись на те, що до предмету 
дослідження криміналістики в цілому входять закономірності, які 
притаманні не лише розслідуванню, а й судовій стадії кримінального 
процесу, науковцями були внесені пропозиції щодо створення кри-
міналістичних методик з оптимальної організації судового розгляду 
кримінальних проваджень, як дієвого інструментарію підвищення 
ефективності і якості роботи суддів (Л. Ю. Ароцкер (8; с. 167–171),  
В. К. Гавло (9; с. 456), І. І. Когутич (10), С. Л. Кисленко, В. І. Коміса-
ров (11) та ін.). Це надало підстави окремим ученим розглядати кри-
міналістичну методику в широкому та вузькому розумінні. Зокрема,  
Б. В. Щур зазначає, що у вузькому розумінні криміналістична методи- 
ка – це методика розслідування окремих видів злочинів. Тобто сферою 
її діяльності є процеси розслідування і звернена вона до діяльності ор-
ганів досудового розслідування. Фактично мова йде про класичне ро-
зуміння криміналістичної методики. У широкому розумінні криміна-
лістична методика – це не тільки методика розслідування, а й методика 
судового розгляду кримінальних справ тієї чи іншої категорії, методи-
ки кримінального захисту або державного обвинувачення. У цьому ви-
падку сфера криміналістичної методики є розширеною (7; с. 95). 
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Не заперечуючи в цілому проти викладеної ідеї, разом з тим, 
звертаємо увагу на те, що дослідження в цьому напрямі тільки роз-
почалися і вчені-криміналісти мають узгодити позиції з багатьох 
дискусійних питань, зокрема: 

1) запропонувати додаткові аргументи на користь доцільності й 
необхідності розширення пізнавальних меж криміналістичної ме-
тодики і розповсюдження її рекомендацій на сферу судового роз-
гляду кримінальних проваджень; 

2) виходячи з потреб формування криміналістичних методик 
судового розгляду кримінальних проваджень, переглянути підхо-
ди до структури самої криміналістичної методики як розділу науки 
криміналістики, визначити її елементних склад і характер зв’язків 
між цими елементами;

3) запропонувати принципи формування окремих криміна-
лістичних методик судового розгляду кримінальних проваджень  
і сформулювати їх кінцеву мету, спрямовану на розробку методич-
них рекомендацій (порад) з оптимальної організації судового про-
вадження, тобто з оптимальної процедури дослідження доказів, на-
даних сторонами обвинувачення та захисту; 

4) визначити співвідношення і відмінність криміналістичних 
методичних рекомендацій від процесуальних приписів. При цьо-
му необхідно враховувати, що за чинним кримінальним процесу-
альним законодавством досудове розслідування злочинів менш 
регламентовано в порівнянні з судовим розглядом кримінальних 
проваджень і відповідно має більшу можливість у заповненні цих 
“процесуальних прогалин” певними тактичними та методичними 
рекомендаціями. У свою чергу судовий розгляд носить більш жор-
стку регламентацію і тим самим обмежує варіантність для реаліза-
ції криміналістичних рекомендацій; 

5) уточнити, з урахуванням етапів судового розгляду, предметну 
сферу реалізації рекомендацій криміналістичних методик, тобто їх 
розповсюдженість; 

6) виходячи з широкого кола учасників кримінального процесу, 
визначити суб’єктний склад споживачів криміналістичних мето-
дичних рекомендацій. І якщо окремі криміналістичні методики роз-
слідування злочинів спрямовані лише одному адресату – слідчому,  
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то питання щодо споживачів методик судового розгляду кримі-
нальних проваджень (суддя, державний обвинувач, професійний 
захисник або всі разом) залишається не вирішеним; 

7) узгодити структуру, зміст і форму окремих криміналістичних 
методик судового розгляду кримінальних проваджень, з’ясувати 
функціональне призначення кожного з виділених елементів. При 
цьому навряд чи придатна аналогія з методиками розслідування 
злочинів. На крайній випадок може йтися про різну інтерпретацію 
функціональної спрямованості тих чи інших елементів, що входять 
до структури окремої криміналістичної методики, наприклад, щодо 
криміналістичної характеристики злочинів, доцільність включення 
якої до структури криміналістичної методики судового розгляду 
кримінальних проваджень потребує обговорення в середовищі вче-
них-криміналістів і додаткової аргументації. 

Уніфікація поглядів на поняття “окрема криміналістична мето-
дика” також передбачає необхідність формування усталеної конфі-
гурації системи цих методик. Слід зазначити, що цей процес пере-
буває тільки на стадії свого становлення. Ця обставина породжує 
різноманітні підходи як до визначення класифікаційних рівнів 
окремих криміналістичних методик, так і до їх назв. Так, на думку 
В. О. Образцова, єдиною підставою поділу методик розслідування 
є криміналістична характеристика злочину (12; с. 107), а самі ти-
пові криміналістичні методики як вид наукової продукції доціль-
но поділяти на: загальні та окремі (13; с. 376); методики виявлення 
та розслідування певних груп криміналістично схожих видів зло-
чинів; методики виявлення та розслідування окремих криміналь-
но-правових видів злочинів; методики виявлення та розслідування 
певних кримінально-правових підвидів злочинів одного виду; ме-
тодики виявлення та розслідування певних груп злочинів, що поді-
ляються на базі криміналістичної класифікації кримінально-право-
вих видів та підвидів злочинів (14; с. 69). І. О. Возгрін, пропонував 
поділ методик на “одноступінчасті” та “багатоступінчасті”, “власне 
криміналістичні” і “змішані”, “повні” та “скорочені”, “офіційні” та 
“доктринальні” ( 15; с. 69–75). У свою чергу В. П. Бахін виокремлює 
основні (загальні положення) методики: видові і внутрішньовидові; 
позавидові і групові методики (3; с. 21–22). 
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Нині ця проблематика не втратила свого значення. У сучас-
ній криміналістичній теорії мали місце намагання класифікувати 
окремі криміналістичні методики. Так, С. Н. Чурилов вважає, що 
система криміналістичної методики складається з двох підсистем: 
перша ланка системи окремих криміналістичних методик заснову-
ється на кримінально-правовій класифікації злочинів; друга – бу-
дується на криміналістичних критеріях (16; с. 189–190). На переко- 
нання С. Г. Любічева, у класифікації криміналістичних методик до-
цільно виокремлювати три рівні: загальні, видові і внутрішньовидо-
ві. Загальні методики передбачають розслідування злочинів різних 
категорій, пов’язаних із розв’язанням складних тактичних завдань: 
методики дослідження алібі, виявлення і викриття інсценувань, са-
мообмови. Внутрішньовидові методики створені на основі вивчен-
ня узагальненої практики розслідування однорідних злочинів (на-
приклад, квартирні, кишенькові крадіжки тощо) (17; с. 441). 

Останнім часом з’являються пропозиції щодо поділу методич-
них рекомендацій за ступенем спільності (рівнем конкретизації). 
Так, М. П. Яблоков за ступенем спільності (рівнем конкретизації) 
виділяє такі рівні методичних рекомендацій: 

1. Високого ступеня спільності, тобто “великі групи різноманіт-
них злочинів”, пов’язаних з неналежним виконанням професійних 
функцій у сфері виробництва; злочинів, що вчиняються організова-
ними злочинними угрупованнями, тощо. 

2. Меншого ступеня спільності, тобто групи однорідних злочи-
нів (наприклад, проти довкілля). 

3. Ще меншого ступеня спільності, тобто видові, підвидові мето-
дики (наприклад, розслідування шахрайства, крадіжок тощо). 

4. Конкретні методики (розслідування окремих видів і підвидів 
злочинів у різних типових слідчих ситуаціях). 

Додатково М. П. Яблоков вказує на наявність методик комплек-
сного характеру, наприклад, розслідування підпалів і злочинних 
порушень правил протипожежної безпеки (18; с. 494). 

М. В. Субботіна запропонувала дещо іншу класифікаційну по-
будову методик розслідування злочинів, виділяючи в ній такі еле-
менти: 

1. Загальні положення. 
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2. Базова методика розслідування декількох видів або груп злочинів. 
3. Окрема методика розслідування певного виду або групи злочинів. 
4. Окремометодичні рекомендації з розслідування певного під-

виду злочинів (наприклад, крадіжок, що вчиняються неповнолітні-
ми) ( 19; с. 239–241). 

Р. Л. Степанюк у системі методик розслідування злочинів, вчине-
них у бюджетній сфері України, виділяє такі різновиди: міжродові; 
міжвидові (загальні і спеціальні); комплексні; видові (ст. 210, 211, 
233 КК України); підвидові (розслідування шахрайства, хабарниц-
тва, службової недбалості та інших видів злочинів, вчинених у бю-
джетній сфері). При цьому, як видається, не зовсім аргументованою 
виглядає позиція автора щодо поділу методик на загальні і спеці-
альні (міжвидові, комплексні) (20; с. 26–27). 

А. В. Шмонін на підставі аналізу різних позицій щодо диференці-
ації криміналістичних методик дійшов висновку про доцільність за-
провадження блочно-ієрархічного підходу до їх поділу. Для цього він 
виокремлює два класифікаційні блоки методик розслідування зло-
чинів: а) перший класифікаційний блок (окремі криміналістичні ме-
тодики), який поділяє на дві категорії (групи): на “прості” та “комп-
лексні”. Останні, у свою чергу, – на “монооб’єктні” (однооб’єктні)  
і “поліоб’єктні” (багатооб’єктні). “Монооб’єктні” диференціюються 
на: “монородові”, “моновидові”, “моноскладені”; “поліоб’єктні” – на 
“поліродові” та “полівидові”. Одночасно “прості” криміналістичні 
методики також можуть диференціюватися на “монородові”, “моно-
видові”, “моноскладені”; б) другий класифікаційний блок розпочи-
нається з рівня, на якому “збігаються кінці” простої та комплексної 
криміналістичної методик і який визначається окремими криміна-
лістичними елементами злочинів. Останні, у свою чергу, значною мі-
рою пов’язані з елементами складу злочину, предмета доказування та 
іншими суттєвими характеристиками кожного окремо криміналіс-
тично значущого елемента злочинів (суттєвого елемента і /або його 
проявів. Криміналістичні методики на цьому рівні можна класифіку-
вати за способом злочину, особою злочинця і / або злочинних утво-
рень (груп), предмета злочину, засобів злочину тощо (5; с. 155–158). 

Особливої уваги заслуговують зусилля Ю. П. Гармаєва щодо 
створення оптимальної класифікації криміналістичних методик 
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розслідування злочинів. Відносно кримінально-правової класифі-
кації і за ступенем спільності (рівнем конкретизації) рекомендацій 
він виділяє “предметну” і “вертикальну” класифікацію і такі рівні 
системи криміналістичних методик: загальні видові; загальні родо-
ві; загальні міжвидові (21; с. 65). У подальших працях Ю. П. Гармаєв 
разом з О. Ф. Лубіним запропонували дещо інший підхід до ство-
рення класифікаційних побудов криміналістичних методик. Зокре-
ма, науковцями розроблено класифікацію за трьома підставами: 
“вертикальною”, “предметною”, “об’ємною”. У першій класифікації 
вони за таким критерієм, як “ступінь спільності”, виділяють загаль-
ні і окремі методики. Загальні поділяють на міжродові, міжвидові 
(комплексні), родові і видові методики, а окремі – на методики од-
ного виду злочину, груп схожих злочинів. За таким критерієм, як 
“рівень конкретизації окремо-методичних рекомендацій”, науковці 
поділяють методики на однорівневі, дворівневі, великого ступеня 
конкретизації (22; с. 162–186). 

Досить цікаві, хоча й небезумовні пропозиції з цього питання ви-
словлені й С. Ю. Косарєвим, який поділяє всі методики на типові і 
особливі. Під типовими ним запропоновано розуміти методики, по-
будовані за категоріями злочинів, встановлених чинним криміналь-
ним законодавством відповідно до структурних елементів Особливої 
частини КК; під особливими – методики, побудовані за іншими під-
ставами. Щодо типових, то вони поділені автором на шість парних 
(симетричних) підрозділів. Одні з цих методик виокремлені тільки  
за певними кримінально-правовоми критеріями, а другі – аналогічно 
за тими ж кримінально-правовими і додатково з урахуванням певно-
го криміналістичного критерію (23; с. 248–265). 

Попри те, що запропоновані А. В. Шмоніним, Ю. П. Гармаєвим, 
О. Ф. Лубіним, С. Ю. Косарєвим класифікації достатньо складні 
для сприйняття і практичної реалізації, їх слід розглядати як пер-
ші спроби щодо багатомірного аналізу видів методик. Водночас, на 
сьогодні у науці криміналістиці відсутня єдина, повна, несупере-
члива і науково обгрунтована класифікаційна система криміналіс-
тичних методик (24; с. 140). 

Спираючись на викладене, а також застосовуючи багатомірний 
підхід до розподілу криміналістичних методик розслідування зло-
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чинів, вважаємо за можливе запропонувати таке їх упорядкування 
по вертикалі та горизонталі: 

1. Базова методика. 
2. Прості (одиничні) методики – видові, підвидові (мікрометодики). 
3. Ускладнені (групові) методики – родові, міжродові, комплексні. 
Виходячи з концептуальних підходів до формування конфігура-

ції системи криміналістичних методик розслідування злочинів, її ос-
новними елементами, у запропонованій інтерпретації, виступають:

1) базова методика як універсальна, уніфікована модель, за якою 
мають створюватися інші окремі криміналістичні методики розслі-
дування злочинів (25; с. 231–242). Вона є “коренем упорядкування 
системи криміналістичних методик і розглядається як концепту-
альна модель із апробованою структурою та рекомендаціями до 
змістовного наповнення елементів практичних рекомендацій, роз-
ташованих на нижчих рівнях” (26; с. 204); 

2) видові криміналістичні методики розслідування (види злочи-
нів, чітко визначені у відповідних розділах Особливої частини КК, 
як-то методика розслідування шахрайства, крадіжок та ін. Цей рівень 
є найбільш усталеним, традиційним, за яким і раніше формувалась 
система окремих криміналістичних методик розслідування, оскільки 
він базується на кримінально-правовій класифікації злочинів); 

3) підвидові криміналістичні методики розслідування (підвиди 
чи різновиди, виділені з-поміж злочинів одного виду за криміналіс-
тично значущими ознаками; приміром, до такого виду злочинів, як 
умисне вбивство, виділяють такі підвидові методики (мікромето-
дики), як методика розслідування вбивств з розчленуванням, на за-
мовлення, учинених у ході протистояння організованих злочинних 
груп, на релігійному підґрунті та ін. У цьому сенсі криміналістична 
класифікація є більш диференційованим утворенням, аніж кримі-
нально-правова, що наближає її до запитів практики); 

4) родові криміналістичні методики розслідування (групи злочи-
нів, об’єднаних за ознакою родового об’єкта в одному розділі Осо-
бливої частини КК й на підставі криміналістично значущих ознак, 
притаманних декільком видам, наприклад, методика розслідування 
злочинів: а) проти довкілля; б) проти статевої свободи та статевої 
недоторканості особи; в) при наданні медичної допомоги тощо); 
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5) міжродові криміналістичні методики розслідування (групи зло-
чинів, диференційованих відповідно до групування їх у різних розділах 
Особливої частини КК й на підставі криміналістично значущих ознак, 
притаманних декільком видам, наприклад, методика розслідуван-
ня злочинів, учинених неповнолітніми, організованими злочинними 
угрупованнями, у сфері підприємницької діяльності тощо, де об’єдну-
ючою криміналістичною класифікаційною ознакою виступають особа 
злочинця, сфера реалізації його злочинного наміру тощо); 

6) комплексні криміналістичні методики розслідування злочи-
нів, у яких відображені рекомендації з розслідування комплексів 
взаємопов’язаних злочинних дій, об’єднаних на підставі одночасно-
го врахування кримінально-правових й криміналістичних критеріїв 
класифікації злочинів. Спільність цих злочинних проявів обумов-
лена тим, що на практиці вони вчиняються в реальних та ідеальних 
сукупностях. При цьому вони охоплюються єдиним умислом орга-
нізаторів, підбурювачів, пособників і виконавців, спільною метою 
й мотивами, загальним механізмом реалізації злочинного задуму 
тощо. Ідеться про єдиний ланцюг злочинної поведінки, зокрема, 
про так звану технологію злочинного збагачення, наприклад, коли 
розслідування предикатного (основного) злочину поєднано з роз-
слідуванням спорідненої з ним легалізації, яка в даному випадку є 
останньою ланкою в такого роду злочинній діяльності. Розслідуван-
ня подібних комплексів злочинних дій зумовлює специфіку вису-
нення й перевірки слідчих версій, здійснення планування, тактику 
провадження окремих гласних та негласних слідчих (розшукових) 
дій, особливості проведення тактичних операцій та ін. 

Отже, до найбільш істотних ознак такої категорії як окрема кри-
міналістична методика, що мають знайти своє відбиття у її визна-
ченні, можна віднести такі:

1) окрема криміналістична методика – це науково абстрактна 
категорія, що являє собою інформаційну модель пізнавальної спря-
мованості, в якій відбиваються типові відомості про злочин, процес 
його розслідування та судовий розгляд. Пізнавальна цінність цієї 
моделі полягає в тому, що слідчій (суддя) можуть звертатися до неї 
як своєрідного орієнтиру з метою раціональної організації процесу 
розслідування та судового розгляду; 
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2) основу змісту окремої криміналістичної методики становлять 
комплекси упорядкованих методів, прийомів, засобів та рекоменда-
цій типізованого характеру, які знаходять своє відбиття в таких рів-
нях їх упорядкування як базова, видові, підвидові, родові, міжродо-
ві та комплексні методики; 

3) відомості в криміналістичній методиці можуть бути викладе-
ні в описовій та формалізованій формі у вигляді відповідних про-
грам розсліду-вання, судового розгляду кримінальних проваджень 
або алгоритмічних схемах дій слідчого (судді); 

4) кінцевою метою методики розслідування злочинів слід визна-
ти виявлення, збирання, оцінка та використання доказів на досу-
довому розслідуванні, а метою криміналістичних методик судового 
розгляду є організація оптимальної процедури дослідження дока-
зів, наданих сторонами обвинувачення та захисту; 

5) сферами реалізації криміналістичних методик є досудове розслі-
дування і судовий розгляд кримінальних проваджень різної категорії. 

Таким чином, окрема криміналістична методика – це інформа-
ційно-пізнавальна модель, в якій відображено комплекси методів, 
засобів, прийомів та рекомендацій типізованого характеру, викла-
дених у описовій або формалізованій формі щодо раціональної 
організації процесу збирання, оцінки і використання доказової ін-
формації стосовно специфіки вчинення і розслідування різних зло-
чинних виявів та судового розгляду кримінальних проваджень. 
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Анотація
Розглянуті сучасні наукові підходи до визначення поняття окремої криміналіс-

тичної методики, з’ясування її мети, завдань, принципів формування, сфери реалі-
зації, форм викладення рекомендаційного матеріалу, а також здійснення класифі-
кації окремих криміналістичних методик розслідування злочинів. Запропоновано 
авторське визначення розглядуваної криміналістичної категорії, висловлені про-
позиції щодо здійснення поділу криміналістичних методик за ступенем узагаль-
нення, рівнем конкретизації окремих методичних рекомендацій. 

Аnnotation
The modern scientific approaches to the definition of a particular forensic techniques 

clarify its goals, objectives, principles of formation, the scope of implementation, forms 
a reference material presentation and classification of certain forensic techniques crime 
investigation. The author determination examining forensic category are the proposals 
as to the division of forensic techniques in the degree of generalization, the level of detail 
specific guidelines. 
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Сучасний етап розвитку державності в Україні характеризується 
прагненням до стандартів європейської спільноти, впровадження 
демократичних інституцій, удосконалення чинного законодавства. 
Протягом понад двадцять років національна юридична система зна-
ходиться у стані перманентного реформування. Суттєві зміни від-
буваються і в кримінально-процесуальному законодавстві, здійсню-
ється реконструювання процесуальної форми, а також уже відбулося 
прийняття Кримінального процесуального кодексу України (2012 р.). 

Кардинальні зміни спрямовані на впровадження реальних зма-
гальних засад до кримінального судочинства, побудову нової моде-
лі кримінального процесу. Реформування стосуються, безумовно, й 
органів досудового розслідування, а також тих засобів, прийомів та 
методів, що ними використовуються. 

Активізація наукових дискусій з проблем реформування судо-
вих та правоохоронних органів зумовлена прийняттям нового КПК 
України. Аналіз пропонованих змін свідчить про відсутність стра-
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тегічної концепції їхнього реформування, запозичення положень з 
різних процесуально-правових систем та створення на цій підставі 
достатньо спірного “конгломерату норм”. Прослідковується нега-
тивна тенденція щодо змінення реальних повноважень та компе-
тенції слідчого, надання йому невластивих функцій. Новим КПК 
України передбачено можливість проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій, перенесення деяких аспектів слідчої діяльності 
до судової сфери, позбавлення слідчого можливостей самостійно 
здійснювати збирання і формування доказової бази у справі; вста-
новлюється розподілення досудового розслідування на процеси 
розслідування злочинів і кримінальних проступків. 

Криміналістика виконує, у певному сенсі, забезпечувальну функ-
цію кримінального процесу. Реалізація кримінально-процесуаль-
них норм здійснюється завдяки використанню криміналістичних 
засобів у різних ситуаціях. Найбільш ефективне проведення слід-
чих дій залежить від того, що відноситься до них, яка їх система. Від 
установлених в законі слідчих дій залежать засоби криміналістики: 
криміналістичні прийоми, їх системи, типові тактичні операції. Зо-
крема, в КПК України фактично “втрачені” деякі традиційні слідчі 
дії: очна ставка, перевірка показань на місці, виїмка, призначення 
експертизи. Але до КПК України внесено значну кількість негласних 
слідчих (розшукових) дій. Разом з тим, який їх реальний механізм 
реалізації та за допомогою яких криміналістичних засобів вони бу-
дуть здійснюватися – на сьогодні залишається невирішеним. 

Трансформація процесуальної форми впливає на подальші пер-
спективи розвитку криміналістики, можливості розроблення на-
укових криміналістичних рекомендацій. Процесуальні приписи 
і криміналістичні рекомендації взаємозумовлені. Кримінальний 
процес визначає межі застосування тактичних прийомів, науко-
во-технічних засобів, інформаційних технологій (IT), методичних 
рекомендацій, встановлює порядок проведення слідчих та судових 
дій тощо [15, 13]. Р. С. Бєлкін зазначає, що встановлюючи проце-
суальну процедуру слідчих і судових дій, кримінально-процесуаль-
ний закон не може відповісти на питання, відповідь на яке цілком 
залежить від ситуації, що формується: як, в який спосіб, за допомо-
гою яких засобів та методів має бути проведена слідча дія у даних 
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умовах. Цю відповідь надає криміналістика, пропонуючи слідчому, 
дізнавачу та суду арсенал засобів, прийомів, способів провадження 
слідчих дій, наповнюючи, таким чином, процесуальну форму ре-
альним дієвим змістом [6, 23,24]. 

Пропозиції різного роду процесуальних приписів повинні уз-
годжуватися з майбутньою ефективною діяльністю відповідних 
суб’єктів, які мають сприяти (або не перешкоджати) економії про-
цесуальних засобів, відповідати положенням наукової організації 
праці. Зміни в кримінально-процесуальному законі кінцевою сво-
єю метою передбачають покращення якості діяльності відповід-
них суб’єктів-правозастосувачів. Справедливим є висловлювання  
О. Я. Баєва, який підкреслює, що “закон достатньо стабільний і під-
дається змінам для покращення своєї якості лише у тих випадках, 
коли внаслідок узагальнення репрезентативного масиву криміналь-
них справ, а також аналізу думок компетентних експертів стає воче-
видь необхідність таких змін” [3, 24]. 

Взаємопроникнення норм кримінально-процесуального права 
та засобів криміналістики достатньо чітко відображається в слід-
чій практиці. В. І. Коміссаров зазначає, що криміналістика аналізує 
закон, але не в цілях розроблення рекомендацій з його удоскона-
лення (хоча в окремих випадках такі рекомендації можуть обґрун-
товуватися з позиції криміналістики), а в цілях з’ясування сутності, 
спрямованості закону, щоб своїми засобами, прийомами, методами 
сприяти більш ефективній його реалізації. Без механізму реалізації 
норм КПК закон бездіє [12, 15]. 

В кримінально-процесуальній літературі, особливо останнім ча-
сом, звертається увага на необхідність подальшого удосконалення 
процедури судового контролю під час досудового розслідування [11, 
179]. При цьому достатньо нагадати, що необґрунтоване внесення 
змін до кримінально-процесуального законодавства впливає на мож-
ливість використання тактичного арсеналу слідчого, обмежує його 
вільний вибір або призводить до свавілля. Зокрема, передчасне вве-
дення так званого інституту “судового контролю”, суттєво обмежило 
слідчу діяльність і вплинуло на процесуальну самостійність слідчого. 

Прагнення перебудувати усю слідчу діяльність передбачає одер-
жання відповідей на такі запитання: хто є суб’єктом цієї діяльності, 
які органи можуть її здійснювати, які засоби можна задіювати та на 
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якому етапі? Слідча діяльність за своєю природою є пізнавальною. В 
процесі такої діяльності вирішуються розумові завдання, що спри-
яють оперативному одержанню інформації про злочин і злочинця. 
Питання про реальну самостійність слідчого набуває все більшого 
значення у зв’язку із збільшенням кількості відомств, в яких існу-
ють слідчі апарати [9, 108]. Тому кримінально-процесуальне зако-
нодавство має бути оптимальним, спрямованим на встановлення 
такого порядку, який дозволить об’єктивно і своєчасно зібрати ін-
формацію, встановити винуватих осіб, відновити справедливість. 
Перетворення кримінально-процесуального порядку не повинно 
бути хаотичним, необхідно враховувати мету слідчої діяльності, її 
функції та засоби здійснення, а також кінцевий результат. 

У зв’язку з демократизацією кримінального процесу, прагненням 
впровадити змагальний процес до стадії досудового провадження 
пропонується переглянути функціональне призначення слідчого та 
обмежити його лише обвинувальною функцією, створити формулу 
“слідчий – обвинувач”, тобто він виконує діяльність сторони обви-
нувачення. Дана позиція прослідковується й у КПК України (2012 р.).  
Відповідно до Глави 3 КПК України слідчого органу досудового роз-
слідування (ст. 40) вже віднесено до сторони обвинувачення. 

У змагальному процесі важливим є розмежування функцій 
учасників на: функції обвинувачення, захисту та вирішення спра-
ви за сутністю. На досудовому слідстві таку схему або конструкцію 
важко визнати ідеальною. Доцільно відзначити існування й такої 
функції, як функція розслідування злочинів. В іншому випадку слід-
чі завжди будуть виявляти обвинувальний ухил. З другого боку, 
складно уявити рівність сторін на досудовій стадії провадження по 
справі. Виходить, що у такому випадку слідчий буде збирати лише 
докази обвинувачення, а захисник докази захисту – шляхом так зва-
ного “паралельного розслідування”. А. Р. Бєлкін ставить питання: 
“Чи можуть взагалі на досудових етапах руху кримінальної спра-
ви бути забезпечені рівність і змагальність сторін?”. І далі зазначає, 
що без радикального змінення існуючої моделі досудового слідства 
“рівність і змагальність сторін на цих етапах кримінальної справи – 
фактично лише юридичні фікції” [7, 39]. 

Дискусійною на теперішній час залишається проблема визна-
чення мети та кінцевого результату розслідування, прагнення до 
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встановлення істини по справі. Існують позиції, які заперечують 
можливість встановлення об’єктивної істини в кримінальному су-
дочинстві або пропонують замінити її іншою категорією – істина 
формальна (процесуальна, судова, слідча) [13, 22, 23]. 

Справедливість розслідування не може бути забезпечена без вста-
новлення (доказування) фактів, що відображають об’єктивні обстави-
ни події, які є предметом розслідування. Пошук істини є антиподом 
так званого “обвинувального ухилу” [14, 357]. В. С. Бурданова зазначає, 
що об’єктивна істина визнається встановленою, коли доказується пов-
на відповідність між тим, що передбачалося (моделювалося), і тим, що 
встановлено, не залишаючи при цьому ніяких сумнівів [8, 15]. 

Виключення істини з цілей кримінального процесу, безумовно, 
вплине й на сутність науки криміналістики. Мова йде про те, які зако-
номірності тоді буде вивчати криміналістика? У літературних джерелах 
висловлюється думка про те, що криміналістика виникла і розвиваєть-
ся як наука, що сприяє своїми положеннями діяльності правозасто-
совних органів щодо встановлення істини в судочинстві, відправлення 
правосуддя і запобігання злочинам. Відповідно до цього криміналіс-
тика вивчає саме ті закономірності дійсності, які виявляються в галузі 
діяльності дізнавача, слідчого, суду, експерта-криміналіста зі встанов-
лення істини (курсив В. Ш., Б. Щ.) в судочинстві [1, 148]. 

Засоби криміналістики можуть бути використані різними 
суб’єктами кримінально-процесуальної діяльності. Так, розподіл 
функцій в кримінально-процесуальній галузі передбачає правомір-
ним постановку питання про “тактику прокурорської діяльності”, 
“тактику суду (судді)”, “тактику захисту”. У сучасних умовах недо-
статньо дослідженою в теоретичному плані виступає судова так-
тика, тактичні особливості судового слідства, тактичні прийоми 
проведення судових дій (перехресного допиту, очної ставки в суді, 
пред’явлення для впізнання та ін.). 

Викликає заперечення підхід тих учених-криміналістів, які вва-
жають, що криміналістична тактика повинна забезпечувати своїми 
засобами лише сторону обвинувачення. Так, В. Д. Зеленський під-
креслює, що дослідження тактики захисту кримінальних справ –  
це не криміналістика [10, 201]. Т. В. Авер’янова зазначає, що захист 
обвинуваченого (підозрюваного) – об’єкт іншої науки... [2, 72, 73]. 
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Більш того, помилковою уявляється позиція про віднесення захис-
ника (адвоката) до “суб’єктів протидії слідству”. 

Захист повинен здійснюватися в межах закону та професійної ети-
ки. Тактика професійного захисту кримінальних справ має розгляда-
тися як підсистема криміналістичної тактики [4, 7, 8]. У цьому аспекті 
М. О. Баєв справедливо вказує, що істина в кримінальному судочин-
стві досягається в результаті розроблення проблем, що складають її 
предмет, не однією, а обома сторонами – і обвинуваченням, і захи-
стом – шляхом кримінально-процесуального дослідження злочину,  
а потім презюмується вироком, що набув законної сили [5, 9]. 

Таким чином, зв’язок норм кримінально-процесуального закону  
і засобів криміналістики є двостороннім. Необґрунтовані зміни проце-
суального порядку негативно впливають на реалізацію засобів, прийо-
мів та методів криміналістики. Впровадження реальних засад змагаль-
ного кримінального процесу передбачає – своєчасне розроблення та 
належне забезпечення науково обґрунтованими технічними, тактич-
ними і методико-криміналістичними засобами його суб’єктів. 
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Анотація
Звернено увагу на новели кримінального процесуального законодавства та де-

які тенденції реформування органів досудового розслідування в сучасних умовах. 
Встановлено взаємозв’язки між процесуальною формою та криміналістичними 
засобами. Підкреслено важливість виокремлення функції розслідування злочинів. 

Аnnotation
Attention is paid to the stories of criminal procedure law reform trends and some of 

the preliminary investigation in the present conditions. Established relationship between 
procedural form and forensic tools. Emphasized the importance of distinguishing features 
of crime investigation. 



208

Розділ 6. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Щур Б. В. 
д. ю. н., професор,

Львівська комерційна академія,
завідувач кафедри кримінального права та процесу

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ

Ключові слова: криміналістична методика, розслідування зло-
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Keywords: сriminalistics methods, investigation of crimes, tendency of 
criminalistics methods, type of crime, separate criminalistics methods. 

Постановка проблеми. У спеціальних літературних джерелах  
зазначається, що криміналістична методика розвивається й удоско-
налюється за законами, які є загальними для всього криміналістично-
го знання, але разом із тим у завершальному розділі криміналістики 
вони набувають особливого значення. При цьому вчені-криміналісти 
й називають такі закони: закон зв’язку і наступності поміж існуючи-
ми і виникаючими криміналістичними методичними концепціями; 
закон активного творчого пристосування досягнень інших наук до 
криміналістичної методики розслідування злочинів; закон обумов-
леності розвитку криміналістичної методики розслідування злочи-
нів потребами слідчої практики; закон інтеграції і диференціації кри-
міналістичного методичного наукового знання; закон прискорення 
темпів розвитку криміналістичної методики розслідування злочинів 
на підставі науково-технічного прогресу [2, 41–44]. 

На теперішній час наукові розроблення з криміналістичної 
методики здійснюються за кількома напрямами: 1) подальше 
формування методологічних засад криміналістичної методики –  
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її загальних положень (концептуальних підходів, принципів, функ-
цій, структури тощо); 2) створення окремих криміналістичних ме-
тодик (відносно категорій, видів, підвидів злочинів та ін.); 3) роз-
роблення криміналістичних методик щодо різних видів діяльності: 
слідчої, судової, прокурорської, адвокатської; 4) пропонування ок-
ремих засобів криміналістичної методики – методичних рекомен-
дацій, методів, приймів, технологій тощо. 

Підтвердженням цьому є міркування й інших вчених-криміналіс-
тів. О. Я. Баєв зазначає, що розвиток криміналістичної методики –  
завершального розділу науки криміналістики, що акумулює в собі за 
суттю всі досягнення попередніх її розділів, що “пристосовують” їх 
до потреб судового дослідження окремих видів та категорій злочи-
нів, відбувається у таких напрямах: 1)поглиблене, на сучасному рівні 
розвитку науки, вивчення теорії криміналістичної методики, сутності 
наукових та методичних засад судового дослідження (переважно роз-
слідування) окремих видів і категорій злочинів; 2)створення “працез-
датних” криміналістичних характеристик окремих видів та різновидів 
злочинів. Тут вельми цікавим у науковому і, безперечно, значущими 
у практичному відношенні уявляються дослідження щодо створення 
узагальнених криміналістичних портретів (їх ще йменують в літерату-
рі “психологічними профілями”) осіб, що вчиняють злочини окремих 
видів, переважно “серійних” злочинців; 3) найактуальнішим напря-
мом розвитку цього розділу науки криміналістики є адаптація окре-
мих вже розроблених окремих методик до реалій сучасної дійсності, 
що викликають як модифікації способів учинення вже відомих злочи-
нів (вбивств, шахрайств тощо), так і виникнення деліктів, які раніше 
не визнавалися злочинами, таких, зокрема, як захоплення заручників, 
незаконне позбавлення волі, злочини у сфері комп’ютерної інформа-
ції тощо. Особливу увагу криміналістів на теперішній час по праву 
викликають проблеми криміналістичного забезпечення розслідуван-
ня серійних і замовлених злочинів, а також злочинів, що вчиняються 
групами, у тому числі організованими [1, 85–86]. 

Мета. Метою даного дослідження є звернення до проблеми 
криміналістичної методики з огляду на сучасний стан та перспек-
тив розвитку. Для досягнення мети автор поставив такі завдання:  
висвітлити місце криміналістичної методики в структурі криміна-
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лістики та встановити тенденції розвитку криміналістичної мето-
дики. Також автор ставить завдання довести, що криміналістична 
методика є певним поєднання рекомендацій криміналістичної тех-
ніки та тактики щодо своєрідності окремих видів злочинів (через це 
виявляється її прагматична роль). Для вирішення вказаних завдань 
та досягнення поставленої мети автор здійснює огляд криміналіс-
тичної літератури і робить власні висновки. 

Виклад основного матеріалу. На активний розвиток криміналіс-
тичної методики звертає увагу А. В. Шмонін. Він зазначає, що є під-
стави вважати, що на теперішній час розпочався новий етап розвитку 
криміналістичної методики як завершального розділу криміналіс-
тики. На сучасному етапі вона піднялася на нову висоту, отримую-
чи можливість пояснити вибірковість в діяльності з розслідування 
злочинів та його детермінацію не просто “зовнішніми причинами” 
(слідами злочину) або “внутрішніми підставами” (досвідом, знання-
ми, навчання, навички тощо), а й тією системною єдністю, яку поро-
джує при взаємодії суб’єкт та об’єкт пізнання. Прояв даної тенден-
ції, вочевидь, слід пов’язувати з появою криміналістичної ситуалогії  
(М. П. Яблоков, Т. С. Волчецька та ін.) і криміналістичної технології 
(В. О. Образцов, А. В. Шмонін та ін.) [12, 377]. На думку А. В. Шмоні-
на це є не випадковим. Саме ситуаційний та технологічний підходи у 
своїй єдності є основоположним та центральним під час визначення 
предмета криміналістичної методики [12, 377]. 

Цікавими є підходи тих учених-криміналістів, які намагаються 
визначити певні напрями удосконалення криміналістичних мето-
дик. Зокрема, Є. П. Іщенко та А. О. Топорков зазначають, що форму-
вання окремих криміналістичних методик здійснюється в останні 
роки за двома головними напрямами: 1) удосконалення існуючих 
і розроблення нових методик. До останніх відносяться такі, які 
пов’язані з появою нових складів злочинів, що посягають, напри-
клад, на охоронювані інформаційні відносини, економічну безпеку, 
екологію та ін. Доопрацювання існуючих методик може бути ви-
кликана появою нових способів учинення і приховування злочинів, 
наприклад із застосуванням комп’ютерних мереж, із зміною кон-
тингенту суб’єктів злочинних посягань (виникнення організованих 
груп, співтовариств); 2) розроблення окремометодичних рекомен-
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дацій високого ступеню спільності, що охоплює декілька видів і на-
віть родів злочинів, але вчинюваних в специфічних умовах місця та 
часу або особами, які мають певну ознаку [7, 483, 484]. Аналогічну 
позицію щодо формування окремих криміналістичних методик за 
двома напрямами висловлює й О. Р. Россинська [10, 238]. 

На думку В. А. Журавля, удосконалення криміналістичних ме-
тодик повинно здійснюватися на підставі узагальнення та теоре-
тичного пояснення накопиченого емпіричного матеріалу і пізнання 
наукових фактів, що належать як до сфери вчинення злочинів, так 
і до сфери їх розкриття, розслідування та попередження. Виходячи 
зі сказаного, перед науковцями постають такі завдання: уніфікува-
ти сучасні погляди на мету, завдання, структуру, зміст криміналіс-
тичних методик на основі запровадження універсальної, базової 
моделі; модернізувати існуючі и розробити нові методичні реко-
мендації з розслідування тих чи інших категорій злочинів за раху-
нок більш широкого застосування криміналістичної класифікації 
злочинів, криміналістичної їх характеристики, типових слідчих 
ситуацій та версій; викласти відповідні методичні рекомендації у 
найбільш доступній для сприйняття формі, у тому числі й у вигляді 
певних програм та алгоритмічних схем, котрі реалізуються на базі 
сучасних комп’ютерних технологій [6, 43]. При цьому В. А. Жура-
вель підкреслює, що перед ученими-криміналістами постають такі 
завдання: уніфікувати сучасні погляди на предмет криміналістич-
ної методики, сферу реалізації, структуру як розділу криміналісти-
ки; розробити принципи формування криміналістичних методик 
судового розгляду кримінальних справ різних категорій злочинів, 
їх мету, завдання, структуру, зміст, визначити суб’єктів реалізації; 
модернізувати існуючі та розробити нові методичні рекомендації 
з розгляду тих чи інших видів злочинів за рахунок впровадження 
універсальної, базової моделі розслідування, більш широкого ви-
користання криміналістичної класифікації та характеристики зло-
чинів, типових слідчих ситуацій і версій, а також різних підходів 
до формування самих криміналістичних методик, виходячи з їхніх 
класифікаційних рівнів; викласти відповідні методичні рекоменда-
ції в найбільш доступній для сприйняття формі, у тому числі й у 
вигляді певних програм розслідування та алгоритмічних схем дій 
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слідчого у тих чи інших ситуаціях, реалізація яких може здійснюва-
тися на основі сучасних комп’ютерних технологій [5, 293]. 

Слушні міркування щодо перспективних напрямів розвитку мето-
дик розслідування висловлює Н. Н. Давидова і вважає, що такими є: 
1) удосконалення існуючих методик розслідування окремих видів зло-
чинів; 2) створення нових методик розслідування окремих видів зло-
чинів із урахуванням відповідних закономірностей, принципів та ви-
мог, що застосовуються для побудови цих методик (єдина структура, 
побудова методик розслідування на результатах вивчення та узагаль-
нення практики, з урахуванням можливих слідчих ситуацій тощо); у 
межах даного перспективного напряму можна виокремити розвиток 
нетрадиційних методик, структура яких не відповідає типовій струк-
турі, розвиток комбінованих методик, а також розроблення методик 
розслідування класів злочинів (у галузі економічної діяльності: вчине-
них неповнолітніми, екологічних злочинів та ін.); 3) комплексування 
існуючих методик розслідування окремих видів злочинів залежно від 
слідчих ситуацій та за елементами криміналістичної характеристики 
злочинів; 4) використання положень розроблених криміналістичних 
методик розслідування злочинів в теорії адміністративно-процесу-
альної діяльності, в оперативно-розшукових методиках; 5) алгорит-
мізація методик розслідування окремих видів злочинів з використан-
ням електронно-обчислювальної техніки [4, 104–105]. На нашу думку, 
виокремленні тенденції є справедливими. Це стосується й формуван-
ня окремих криміналістичних методик, й використання таких розро-
бок в інших правових галузях, й алгоритмізації щодо застосування та 
реалізації криміналістичних методик. 

Важливою тенденцією криміналістичної методики є розроблен-
ня систем методичних рекомендацій для оптимізації діяльності ор-
ганів досудового розслідування. Настав час адаптування окремих 
криміналістичних методик до вимог слідчої практики, переходу від 
описового характеру цих методик – до робочих програм. Мова йде 
про те, що методичні рекомендації мають бути “доступними для 
сприйняття” слідчим, тобто вони повинні бути адресовані пред-
ставникам органів досудового розслідування [11, 835]. Дане питан-
ня може бути вирішене шляхом здійснення програмування розслі-
дування, запровадженням дієвих комп’ютерних програм. 
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Своєрідною тенденцією розвитку криміналістичної методики є 
розширення її меж. Криміналістичні методики розроблюються не 
тільки щодо розслідування певних видів (груп) злочинів, а й в ін-
ших сферах пізнавальної діяльності (судовій, прокурорській, адво-
катській). Зокрема, І. І. Когутич пише, що різноманіття шляхів ви-
рішення питання про поняття криміналістичної методики можна і 
треба пояснювати тим, що останніми роками науковці пов’язують 
зміни у предметі криміналістичної методики (як і криміналістичної 
техніки і тактики) з необхідністю дослідження та розробки прийо-
мів і методів не тільки досудового розслідування, а й для дослідчої 
діяльності, врегульованої ст. 97 КПК України, а також для судового 
розгляду кримінальних справ [9, 243]. Автор підкреслює, що “невже 
тільки стадією досудового розслідування обмежується сфера реалі-
зації своєї функції криміналістичною методикою? Якщо криміналь-
на справа з затвердженим прокурором обвинувальним висновком 
передана до суду, то невже не виникає необхідності у використанні 
судом криміналістичних методик судового розгляду відповідних 
категорій кримінальних справ, адаптованих саме для ситуацій, що 
можуть виникати на цій стадії кримінального судочинства. [9, 247]. 
Аналогічної позиції дотримуються й деякі інші вчені-криміналісти. 
Так, В. К. Гавло вказує, що відповідь, як видається, повинна бути од-
нозначна: предметом криміналістичної методики виступає пізнан-
ня закономірностей застосування методики і в процесі судового 
розгляду, а, отже, сфера долучення її наукового потенціалу розпо-
всюджується й на судове слідство у формі оптимально розробленої 
методики щодо його проведення [3, 460]. 

В юридичній літературі приділялася певна увага визначенню 
динаміки підготовки дисертаційних робіт з криміналістики, у тому 
числі й з криміналістичної методики. Так, А. В. Іщенко спеціаль-
но дослідив тематичну спрямованість дисертаційних досліджень 
проблем методики розслідування окремих видів злочинів. За його 
результатами, найбільша активність у розробленні зазначеної про-
блематики припадає на вісімдесяті роки ХХ ст., коли було захище-
но більше 50% кандидатських дисертацій. Пошуки науковців у цій 
розгалуженій проблематиці зосереджуються на таких напрямах:  
а) загальні питання методики розслідування розкрадань; б) специ-
фіка розслідування розкрадань у конкретних галузях виробництва; 
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в) особливості розслідування розкрадань залежно від способу їх 
вчинення. Головна увага вчених-криміналістів зосереджена на ви-
світленні специфіки методики розслідування у певних галузях ви-
робництва. Цим питанням присвячено 65,7% робіт. Наступним за 
інтенсивністю досліджень напрямом роботи вчених-криміналістів 
є розробка проблем методики розслідування злочинів проти гро-
мадської безпеки, громадського порядку та народного здоров’я. 
Дисертації цієї спрямованості становлять 11% від загальної кілько-
сті з проблем методики розслідування [8, 258–264]. 

Науковий аналіз проведених досліджень дозволяє стверджувати, 
що останнім часом незначна кількість дисертаційних досліджень 
присвячувалась проблемам формування методологічних засад кри-
міналістичної методики. Більшість дисертаційних праць була при-
свячена розробленню окремих криміналістичних методик1.

Висновки. Дослідження сучасного стану та перспектив розвитку 
криміналістичної методики дозволили встановити місце криміна-
лістичної методики в структурі криміналістики, а також – тенденції 
розвитку криміналістичної методики, серед яких можна виокреми-
ти: формування окремих криміналістичних методик, використан-
ня таких розробок в інших правових галузях, алгоритмізації щодо 
застосування та реалізації криміналістичних методик. Важливою 
тенденцією криміналістичної методики є розроблення систем мето-
дичних рекомендацій для оптимізації діяльності органів досудового 
розслідування. Своєрідною тенденцією розвитку криміналістичної 
методики є розширення її меж. Так само важливим є те, що кримі-
налістичні методики розроблюються не тільки щодо розслідування 
певних видів (груп) злочинів, а й в інших сферах пізнавальної ді-
яльності (судовій, прокурорській, адвокатській). 
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Анотація
У статті висвітлюється місце криміналістичної методики в структурі криміна-

лістики та деякі тенденції її розвитку. Криміналістика на сучасному етапі характе-
ризується значним підвищенням ролі такої частини, як криміналістична методика. 
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Саме в цій частині відбувається поєднання рекомендацій криміналістичної техніки 
та тактики щодо своєрідності окремих видів злочинів, виявляється її прагматична 
роль. Тобто криміналістична методика найбільшим чином наближена до практич-
ної діяльності органів досудового слідства, до розкриття та розслідування різних 
категорій злочинів. У зв’язку з цим, при визначенні напрямів наукового пошуку 
в галузі криміналістичної методики, вченим треба насамперед виходити з потреб 
судово-слідчої практики, прогностичного бачення ймовірних шляхів розвитку 
та структурних змін злочинних проявів, міжнародного досвіду боротьби з ними, 
оскільки на сьогодні, на жаль, спостерігається певна диспропорція між запитами 
практики і науковими розробками. В криміналістичній літературі справедливо 
наголошується, що незважаючи на активні дослідження сучасних проблем кримі-
налістичної методики, не можна сказати, що більшість із них успішно розв’язано. 

Summary
The place of criminalistics methods in the structure of criminalistics and some 

its progress trends are lightened in the article. Criminalistics on the modern stage is 
characterized by the considerable increase of role of such part, as criminalistics methods. 
Exactly in this part there is combination of recommendations of criminalistics technique 
and tactics in relation to originality of separate types of crimes, it appears its pragmatic 
role. In other words criminalistics methods is close most character to practical activity 
of organs of pre-trial investigation, to disclosing and investigation of different categories 
of crimes. In this connection, at determination of directions of scientific research in 
the sphere of criminalistics methods, it is necessary first of all to go a scientist out the 
necessities of judicial and investigative practice, prognostic vision of credible ways of 
development and structural changes of criminal displays, international experience of 
committing them, as for today, unfortunately, there is certain disproportion between 
the queries of practice and scientific developments. It is justly marked in criminalistics 
literature, that without regard to active researches of modern problems of criminalistics 
methods, it is impossible to say, that majority from them is successfully untied. 
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Одним з основних завдань кримінальної процесуальної науки, нор-
мотворчості та юридичної практики на сучасному етапі є належне за-
безпечення правового захисту особи – учасника кримінального прова-
дження, посилення гарантій прав і свобод кожного громадянина, який 
залучається до кримінальної процесуальної діяльності. Важливого 
значення у цьому зв’язку набуває законне і обґрунтоване застосуван-
ня заходів забезпечення кримінального провадження. З одного боку, 
застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження 
сприяє розкриттю кримінального правопорушення, забезпечує невід-
воротність відповідальності осіб, які його вчинили, а з іншого – пов’я-
зане із обмеженням конституційних прав і свобод людини і громадя-
нина [5, 112]. Саме остання обставина викликає потребу у створенні 
надійних гарантій законного і обґрунтованого застосування запобіж-
них заходів, що у значній мірі залежить від чіткого законодавчого за-
кріплення підстав, умов і порядку їх застосування. 

Разом з тим, визначення у законі підстав, умов і порядку засто-
сування запобіжних заходів не в усіх випадках є достатньо повним 
і не завжди відповідає засадам кримінального процесу України та 
потребам практики. 
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Місце, значення запобіжних заходів у кримінальному судочин-
стві, негативні наслідки їх незаконного і необґрунтованого засто-
сування на практиці зумовили те, що протягом усієї історії кримі-
нальної процесуальної науки до цієї проблеми звертались багато 
вчених-правознавців. У теорії кримінального процесу існують різні 
думки щодо тлумачень цілого ряду положень інституту запобіжних 
заходів, і насамперед тих, які стосуються підстав їх застосування. 
Останні визначаються з різних, а подекуди і протилежних позицій. 
Це частково пояснює той факт, що підстави застосування запобіж-
них заходів по-різному сприймаються і реалізуються практичними 
працівниками, що тягне за собою зниження ефективності їх засто-
сування та порушення прав особи. 

Мета. Метою написання статті є дослідження особливостей ви-
значення умов, підстав та порядку застосування запобіжних захо-
дів, аналіз законодавства що регулює порядок застосування запо-
біжних заходів. 

Дослідженням інституту запобіжних заходів у кримінальному 
провадженні присвячені праці таких вчених-юристів, як Л. Б. Алек-
сєєва, В. П. Бож’єва, Б. О. Галкіна, Ю. М. Грошевого, В. Г. Даєва,  
А. Я. Дубинського, Л. Б. Зуся, В. І. Камінської, Л. М. Карнєєвої,  
Л. Д. Кокорєва, Е. Ф. Куцової, П. А. Лупинської, В. З. Лукашевича,  
В. І. Мариніва, М. М. Михеєнка, М. Я. Никоненка, І. Л. Петрухіна,  
В. О. Попелюшка, В. В. Рожнової, М. С. Строговича та інших. 

Глава 18 чинного Кримінального процесуального кодексу Укра-
їни, присвячена системі заходів забезпечення кримінального про-
вадження у якій, зокрема, зазначено вичерпний перелік видів за-
побіжних заходів, узагальнено мету і підстави їх застосування до 
підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, щоб запобігти їх спро- 
бам ухилитись від досудового розслідування або суду; перешкод-
жати встановленню істини у справі або продовжувати злочинну ді-
яльність, а також перешкодити виконанню процесуальних рішень. 

В теорії кримінального процесу загальноприйнятою є думка, що 
запобіжні заходи – це різновид заходів процесуального примусу  
[6, 36]. З прийняттям нового Кримінального процесуального кодек-
су України у 2012 році було чітко визначено перелік заходів забез-
печення кримінального провадження, які можуть застосовуватись  
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до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, що застосовуються 
на підставі ухвали слідчого судді чи суду. Враховуючи те, що заходи 
забезпечення кримінального провадження обмежують права та сво-
боди громадян (в тому числі і конституційні − недоторканість жит-
ла, таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 
кореспонденції, банківських вкладів, свободу пересування тощо), за-
кон піддає процедуру їх застосування детальній регламентації. 

В теорії кримінального процесу термін “заходи забезпечення 
кримінального провадження” практично не використовується, час- 
тіше можна зустріти визначення “заходи кримінально-процесуаль-
ного примусу”. Однак, аналіз законодавчо визначеного переліку цих 
заходів та мета їх застосування дозволяє стверджувати, що поняття 
“заходи забезпечення кримінального провадження” та “заходи кри-
мінально-процесуального примусу” є тотожними. Адже ці заходи 
дають можливість виявляти, збирати та зберігати докази, попере-
джати можливу протиправну поведінку чи виключати можливість 
підозрюваного, обвинуваченого ухилитися від слідства та суду.  
Серед заходів забезпечення кримінального провадження важливе 
місце займають запобіжні заходи. 

Запобіжні заходи – важлива частина заходів забезпечення кримі-
нального провадження. Вони носять превентивний і забезпечуючий 
характер і спрямовані на попередження можливої протидії зі сторони 
підозрюваного, обвинуваченого провадженню у кримінальній справі, 
є ефективним засобом корекції неправомірної поведінки зазначених 
учасників кримінального судочинства [4, 324]. Обмежуючи конститу-
ційні права підозрюваних і обвинувачених у вчиненні злочину, запо-
біжні заходи виконують позитивну роль, реалізуючи у кримінальному 
провадженні матеріально-правовий принцип крайньої необхідності: 
завдання меншої шкоди для попередження шкоди більшої, щоб підо-
зрюваний, обвинувачений не вчинили іншого суспільно-небезпечного 
діяння, чи не уникнули справедливого покарання. 

Як справедливо зазначає А. І. Михайлов, за допомогою запобіж-
них заходів забезпечується особиста участь обвинуваченого у кри-
мінальному судочинстві, його неухилення від кримінального пере-
слідування, застосування до нього заходів кримінального покарання  
і стягнення з нього завданої злочином матеріальної шкоди [7, 17]. 
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На стадії досудового провадження запобіжні заходи застосову-
ються виключно до підозрюваного і обвинуваченого, а у судовому 
провадженні – до підсудного і засудженого. Вони є специфічними 
превентивно-примусовими засобами, які спрямовані проти небез-
печних дій зазначених осіб, які можуть бути вчинені ними під час 
розслідування злочину і здійснення кримінального провадження в 
суді, і як засоби усунення чи відновлення порушеного процесуаль-
но-правового стану не виступають. Вони застосовуються для ство-
рення належних умов функціонування кримінального судочинства, 
але їх застосування є допустимим лише у випадках, межах і в поряд-
ку, передбаченими кримінальним процесуальним законом України. 

Ч. 1 ст. 176 КПК України дає вичерпний перелік запобіжних за-
ходів. Зокрема, до них належать:

1) особисте зобов’язання;
2) особиста порука;
3) застава;
4) домашній арешт;
5) тримання під вартою [2]. 
Вказаний перелік запобіжних заходів у кожному конкретному 

випадку дозволяє індивідуалізувати його застосування, врахову-
ючи при цьому як інтереси правосуддя, так і недопущення неви-
правданих обмежень прав і свобод підозрюваного, обвинуваченого. 
При цьому, Кримінальний процесуальний кодекс в окремих нормах 
конкретизує умови застосування певних запобіжних заходів. Так, 
відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, до підозрюваного, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покаран-
ня у виді штрафу понад 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді 
застави або тримання під вартою. 

Метою обрання запобіжного заходу є забезпечення належної 
процесуальної поведінки підозрюваного, обвинуваченого, зокрема, 
для забезпечення виконання покладених на нього процесуальних 
обов’язків, передбачених ч. 7 ст. 42 та іншими нормами КПК Укра-
їни, а також щоб запобігти спробам переховуватися від органів до-
судового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотво-
рити будь-яку із речей чи предметів, які мають істотне значення для 
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встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно 
впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваче-
ного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 
перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчини-
ти інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне 
правопорушення, в якому підозрюється, обвинувачується. 

Застосування запобіжного заходу з будь-якою іншою метою, на-
приклад, з метою покарання особи за кримінальне правопорушення, 
з метою отримання показань стосовно її причетності до криміналь-
ного правопорушення, викриття інших осіб, причетних до злочину 
тощо неприпустиме. Його застосування в жодному разі не повинно 
залежати від того, визнає підозрюваний, обвинувачений свою вину у 
вчиненні кримінального правопорушення чи не визнає [4, 328]. 

Потреба у застосуванні запобіжних заходів під час криміналь-
ного провадження встановлюється лише з урахуванням усіх обста-
вин, які склалися під час розслідування, з одночасним виділенням 
підстав для застосування зазначених заходів. Співставлення під-
став застосування запобіжних заходів з усіма обставинами справи 
дозволить зробити висновок про необхідність застосування такого 
заходу у кожному конкретному випадку. Отже, можна погодитися 
з думкою про те, що немає необхідності у застосуванні запобіжних 
заходів, якщо той самий результат може бути досягнутий за допо-
могою інших, не примусових засобів [8, 57]. 

Частково поділяємо позицію окремих учених на кримінальний 
процесуальний закон, який розділяє підстави застосування запо-
біжних заходів і наявність ознак кримінального правопорушення. 
Так, наприклад, у ст. 196 КПК України зазначено, що в ухвалі про 
застосування запобіжного заходу зазначаються поряд з іншими 
даними відомості про кримінальне правопорушення (його суть і 
правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону 
України про кримінальну відповідальність), у якому підозрюється 
чи обвинувачується особа, обставини, які свідчать про існування 
ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, запобіжний захід і під-
стави його обрання. 

Дослідивши більше ніж 50 кримінальних справ, ми прийшли  
до висновку, що необхідність застосування запобіжного заходу три-
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мання під вартою, у 35 з них було зроблено на підставі сукупності 
даних про відсутність у підозрюваного, обвинуваченого постійного 
місця праці, про відсутність постійного місця проживання, наяв-
ність судимостей. При цьому враховувалися негативні характери-
стики з місця проживання і місця роботи. У таких випадках ці дані 
співпадають за своїм значенням з даними, передбаченими ст. 178 
КПК України, тобто виступають як підстави застосування запобіж-
ного заходу. 

Той факт, що обставини, зазначені у ст. 178 КПК України, у пев-
них випадках можуть бути підставами застосування запобіжного 
заходу, викликаний різним проявом впливу цих обставин на обран-
ня запобіжного заходу. Одним з проявів такого впливу і слід вважа-
ти їх визнання як підстав застосування запобіжних заходів, врахо-
вуючи при цьому, що в такому випадку їх значення вже перебуває 
за межами ст. 178 КПК України. 

Також, варто зазначити, що обставини, перераховані у ст. 178  
КПК України, сприяють найбільш доцільному вибору виду за-
побіжного заходу. За умови врахування тяжкості криміналь-
ного правопорушення, особи підозрюваного, обвинуваченого, 
пом’якшуючих або обтяжуючих обставин можливо застосуван-
ня більш суворого або менш суворого запобіжного заходу, який 
буде співрозмірним тяжкості вчиненого особою кримінального 
правопорушення. Зазначені обставини можуть сприяти усуненню 
необхідності застосування запобіжних заходів, навіть у випадку 
наявності фактичних даних, які свідчать про можливе ухилення 
від слідства та суду. Наприклад, інвалідність підозрюваного, об-
винуваченого, перебування на їх утриманні малолітніх дітей чи 
непрацюючих батьків, тяжкий стан здоров’я та ін. Ці й інші дані 
не рідко наводяться слідчими для обґрунтування рішення про об-
рання запобіжного заходу, не пов’язаного з ізоляцією особи (осо-
бисте зобов’язання, особиста порука, застава). 

Важливе значення для забезпечення справедливості застосуван-
ня запобіжного заходу має врахування різноманітних даних про кри-
мінальне правопорушення, особу підозрюваного, обвинуваченого, 
оскільки вони дозволяють уникнути формального обрання запобіж-
ного заходу. Необхідність застосування запобіжного заходу наявна 
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лише тоді, коли поряд з передбаченими ст. 177 КПК України дани-
ми встановлена також відсутність будь-яких обставин, які можуть 
виключити доцільність застосування запобіжного заходу [3, 380].  
Такими обставинами і є, у першу чергу обставини, перераховані у 
ст. 178 КПК України. Перелік цих обставин може бути продовже-
ний, наприклад, обставинами, які пом’якшують покарання, тяжкою 
хворобою або смертю єдиного працюючого члена родини, якщо 
підозрюваним або обвинуваченим є вагітна жінка, одинока матір 
або батько тощо. 

Обставини, перераховані у ст. 178 КПК України, можуть і не 
впливати на обрання запобіжного заходу. Цей факт має важливе 
значення, оскільки нерідко обґрунтування обрання запобіжного 
заходу обмежується загальними визначеннями, які не несуть у собі 
будь-якого конкретного змісту. Наприклад, “з урахуванням особи 
обвинуваченого”, “беручи до уваги тяжкість вчиненого злочину” і т. д.  
При такому обґрунтуванні не зрозуміло, які якості особи вплину-
ли на обрання запобіжного заходу, у чому саме виражена тяжкість 
злочину. Для практичних працівників іноді такі обставини, як тяж-
кість вчиненого злочину, судимість, відсутність постійного місця 
проживання набувають значення підстав застосування запобіж-
ного заходу, незалежно від того, який вплив ці обставини можуть 
здійснити на майбутню поведінку підозрюваного, обвинуваченого. 
Однак при вирішенні питання про застосування відповідного за-
побіжного заходу слідчий суддя, в першу чергу, повинен оцінити 
вагомість наявних доказів про вчинення особою кримінального 
правопорушення, як основної обставини, тому, окрім загальної 
характеристики особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні 
кримінального правопорушенні, особа, яка звернулась з клопотан-
ням про застосування запобіжного заходу, подає наявні матеріали 
справи, які підтверджують “розумну підозру” (Європейський Суд з 
прав людини застосовує даний термін для визначення ступеню пе-
реконаності судді при застосуванні запобіжних заходів) у вчиненні 
кримінального правопорушення. 

Однією з помилок, яка зустрічається під час застосування за-
побіжного заходу, є те, що слідчий, надає великого значення окре-
мим даним (позитивні характеристики підозрюваного, обвинува-
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ченого, наявність постійної роботи, постійного місця проживання)  
і обирає підозрюваному, обвинуваченому запобіжний захід, не пов’я-
заний з ізоляцією. Це призводить до вчинення нових злочинів, до 
ухилення підозрюваного, обвинуваченого від слідства тощо [8, 14]. 
Так, наприклад, застосування запобіжного заходу у вигляді домаш-
нього арешту до ректора Національного університету Державної 
податкової служби України П. Мельника сприяло ситуації, у якій він 
зумів звільнитись від електронного браслета та покинути країну. 

Проаналізувавши норми чинного КПК України щодо застосу-
вання запобіжних заходів, ми сформулювали такі загальні правила 
застосування запобіжних заходів:

1) запобіжний захід може бути застосовано під час досудового 
розслідування тільки на підставі ухвали слідчого судді чи 
суду за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором з 
вичерпного переліку, передбаченого ст. 176 КПК України;

2) при вирішенні питання про застосування запобіжного захо-
ду, крім підстав, зазначених у ст. 177 КПК, враховують також 
інші обставини, зокрема, вагомість наявних доказів про вчи-
нення підозрюваним, обвинуваченим кримінального право-
порушення, тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюють 
або обвинувачують особу; її вік, стан здоров’я; сімейний і 
матеріальний стан; вид діяльності; місце проживання та інші 
обставини, що її характеризують (ст. 178 КПК України);

3) запобіжний захід не може бути суворішим, ніж покарання за 
статтею, за якою особу обвинувачують (наприклад, триман-
ня під вартою застосовують до раніше не судимої особи, яка 
підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за 
який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк понад п’ять років – ч. 2 п. 4 ст. 183 КПК Укра-
їни) та співрозмірним до виду покарання за злочин, в якому 
особа підозрюється чи обвинувачується на підставі зібраних 
достовірних доказів, наявних на час розгляду клопотання про 
застосування відповідного запобіжного заходу;

4) запобіжний захід застосовується тільки щодо належного суб’єкта 
злочину, за підозрою чи обвинуваченням у вчиненні криміналь-
ного правопорушення (наприклад, запобіжні заходи не застосо-
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вуються щодо неповнолітнього, який не досяг віку кримінальної 
відповідальності, або запобіжний захід у виді тримання під вар-
тою не може бути застосовано до особи, яка обвинувачується  
у вчиненні злочину невеликої тяжкості вперше);

5) щодо однієї особи може бути застосовано тільки один за-
побіжний захід з переліку, визначеного ст. 17 КПК України. 
Однак це не заперечує можливості одночасного застосуван-
ня іншого заходу забезпечення кримінального провадження 
(наприклад, обвинуваченого, щодо якого обрано особисте зо-
бов’язання, можна усунути від посади, яку він обіймає);

6) клопотання про продовження строку тримання під вартою має 
право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором 
не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення дії попередньої ухва-
ли про тримання під вартою до відповідного суду, який ухва-
лював рішення про застосування запобіжного заходу;

7) запобіжний захід скасовують або замінюють, якщо вже немає 
потреби в раніше обраному запобіжному заході, наприклад, 
якщо кримінальне провадження щодо особи закрито, або об-
винувальний вирок набув законної сили. 

Особливістю правового закріплення підстав застосування запо-
біжних заходів є те, що у нормах права відображені не самі фактичні 
обставини, а лише загальні критерії встановлення і оцінки фактів. 
Саме мета застосування запобіжного заходу як майбутній резуль-
тат містить посилання на ознаки фактичних даних, на підставі яких 
може здійснюватись застосування такого заходу. Законодавче визна-
чення цілей застосування запобіжних заходів містить у собі причин-
ний зв’язок між фактичними даними, які обґрунтовують застосуван-
ня цих заходів, і необхідним результатом їх застосування. У кожному 
конкретному випадку слідчий суддя, суд, приймаючи рішення про 
застосування запобіжного заходу, використовуючи встановлені в за-
коні критерії необхідності його застосування, спроможний проана-
лізувати юридичне значення фактичних даних, на підставі яких він 
повинен діяти. Та, в першу чергу, слідчий повинен довести обґрунто-
вану підозру, навести достатні фактичні дані, які будуть підтверджу-
вати причетність підозрюваного, обвинуваченого до кримінального 
правопорушення, оскільки, керуючись презумпцією невинуватості, 
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саме на слідчого та прокурора покладається функція обвинувачення, 
зокрема і при застосуванні запобіжних заходів. 

Висновок. Отже, запобіжні заходи відіграють надзвичайно важ-
ливу роль у боротьбі зі злочинністю та реалізацією завдань кримі-
нального провадження. Особливо гостра необхідність в їх застосу-
ванні виникає на стадії досудового розслідування, оскільки саме 
тут відбувається розслідування кримінальних правопорушень, 
викриття осіб, які їх вчинили, збирання доказів з метою усунення 
можливостей підозрюваного, обвинуваченого впливати на хід роз-
слідування або ухилення від слідства і суду. Однак законодавець 
не виключає можливості застосування і зміни запобіжного заходу 
на інших стадіях кримінального провадження, що дає можливість 
при виникненні нових обставин справи за клопотанням компетент-
них учасників кримінального процесу змінити запобіжний захід на 
більш суворий або менш суворий. 

Правильним і ефективним застосування запобіжних заходів 
буде тоді, коли їх підстави розуміються і однаково використову-
ються як встановлені, оцінені і закріплені у кримінальному проце-
суальному порядку слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом 
конкретні фактичні дані, які відповідають критеріям, визначеним у 
цілях їх застосування. 

Список використаних джерел
1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної 

Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. //  

Відомості Верховної Ради України, 2013, № 9–10, № 11–12, № 13. – Ст. 88. 
3. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальне право; Курс лекцій: Навч. посібник. / 

Л. М. Лобойко. – К.: Істина, 2007. – 456 с. 
4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний комен-

тар: у 2-х т. / за заг. ред. професорів В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. –  
Х.: Право, 2012. 

5. Маринів В. І. Принцип особистої недоторканності в кримінальному процесі 
України: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. / В. І. Маринів. – Харків, 1999. – 196 с. 

6. Мохонько О. О. Застава як запобіжний захід в Україні: проблеми застосування. /  
О. О. Мохонько // Процесуальне та організаційне забезпечення діяльності  
органів досудового слідства та дізнання в системі МВС України: Матеріали 
НПК (17 травня 2008 р.). – Сімферополь: КЮІ ОДУВС, 2008. – С. 85–91. 



227

Олашин М. М. До питання застосування запобіжних заходів за КПК України

7. Михайлов А. И. Отдельное поручение следователя. / А. И. Михайлов. – М.: 
Юрид. лит., 1971. – 67 с. 

8. Новели Кримінального процесуального кодексу України 2012 року: Збірник 
статей. – К.: Істина, 2012 р. – 128 с. 

Анотація
Дана стаття присвячена особливостям застосування запобіжних заходів до 

осіб, які підозрюються, обвинувачуються у вчиненні злочину. З прийняттям Кри-
мінального процесуального кодексу у 2012 році, зазнав суттєвих змін і інститут 
запобіжних заходів, з’явились нові види запобіжних заходів, що і призвело до ак-
туальності дослідження особливостей застосування запобіжних заходів. 

Annotation
This article deals with the peculiarities of preventive measures for persons suspected, 

accused of committing a crime. With the adoption of the Criminal Procedure Code in 
2012, has undergone significant changes and institute preventive measures, new types of 
preventive measures which led to the relevance of the study features the application of 
preventive measures. 



228

Розділ 6. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Скибіцький Б. А. 
Львівська комерційна академія,

старший викладач кафедри кримінального права та процесу

ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ЗНАНЬ ПРО НЕГАТИВНІ ОБСТАВИНИ 
В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ
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докази, негативні обставини. 
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tive circumstances. 

Постановка проблеми. Необхідною умовою ефективного виконан-
ня правоохоронними органами своїх функцій, пов’язаних зі здійснен-
ням кримінального судочинства, виступає організація їх діяльності на 
виключно науковій основі, яка передбачає поглиблене вивчення цілого 
ряду питань кримінального процесу та криміналістики, що стосують-
ся проведення різних слідчих дій і розслідування окремих видів злочи-
нів з врахуванням використання негативних обставин. 

Мета. Метою написання статті є дослідження історичних вито-
ків знань про негативні обставини і їх роль в слідчій практиці в на-
вчальній літературі та інших наукових працях криміналістів. 

Суть негативних обставин, досліджувалась такими вченими- 
криміналістами як Г. Гросс, А. Вайнгарт, Б. П. Бразоль, І. М. Якімов, 
В. І. Громов, М. Лаговієр, М. Д. Вороновський, П. І. Тарасов-Раді-
онов, О. Р. Ратінов, Г. А. Глассон, Б. М. Комаринець, С. І. Тихенко,  
М. О. Селіванов, В. І. Теребилов, В. И. Колмаков, О. М. Васильєв,  
М. П. Шаламов, В. О. Коновалова, Р. С. Белкін, А. І. Вінберг,  
С. І. Медведєв, В. А. Овечкін, В. С. Бурданова та інші. 

Виклад основного матеріалу. В 1892 р. австрійський вчений 
Ганс Гросс (1847–1915 рр.) видав фундаментальну працю з питань 
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розслідування злочинів під назвою “Посібник для судових слідчих, 
як система криміналістики”, з якою пов’язують заснування західно-
європейської криміналістики. В цій праці вперше в літературі цьо-
го часу звернули увагу на важливість виявлення при розслідуван-
ні злочинів негативних обставин і їх дослідження. В зв’язку з цим  
Г. Гросса можна вважати основоположником розвитку уявлень про 
“негативні обставини” і визначення їх поняття в кримінальному су-
дочинстві і криміналістиці [6, 56]. 

У даній та інших працях Г. Гросс виділяв три групи обставин, 
які мають вирішальне значення у викритті як неправдивої карти-
ни злочину (інсценування), так і неправдивих показань: проти-
річчя, прогалини та недоречності, які виявляються під час огляду 
місця події і допиту. Він писав, що під час огляду місця події “...
цілком мимовільно наштовхуєшся на протиріччя, прогалини і не-
доречності, якщо тільки поступово переходиш від загального до 
окремого, від причини до наслідку... У цьому випадку всі ухили від 
правди в обстановці події, як у дзеркальному відображенні, згодом 
дадуться взнаки під час детального опису цієї обстановки. Такими 
“ухиленнями” від природи” в обстановці події будуть ті недореч-
ності і неприродності, які мають місце у випадку, коли ця обста-
новка була створена обманним шляхом так, немовби вона дійсно 
мала місце” [5, 123]. Г. Гросс надавав однаково важливого значен-
ня всім трьом групам обставин, що виявляються в процесі розслі-
дування злочинів, розглядав їх в єдності і нерозривному зв’язку. 
Він, наприклад, писав, що відсутність слідів крові, але наявність 
ознак її змивання “...рівносильно встановленню наявності самих 
слідів, повздовжні смуги на тілі чи одязі трупа свідчать про його 
переміщення, відсутність опори поряд з повішеним свідчить про  
вбивство і т. д.” [5, 54]. 

Дещо по-іншому розглядав ці питання А. Вайнгарт. Він не ви-
значив поняття “негативні обставини”, але відносив їх до непрямих 
(побічних) доказів. До непрямих доказів, що викривають злочинця, 
він відносив:

– предмети, які залишені на місці злочину, можуть також свідчи-
ти про намір злочинця спрямувати слідство хибним шляхом;
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– невідповідність слідів, які підтверджують алібі та інші матері-
али справи;

– невідповідність слідів уявному способу проникнення: “Сліди, 
утворені особою, яка знаходиться всередині, повинні безсум-
нівно бути іншими ніж ті, які утворені особою, яка знахо-
диться ззовні”;

– “фізичні наслідки діянь у винної особи” у вигляді подряпин, 
порізів, плям на одязі і т. д.;

– психічні наслідки діянь у вигляді визнання вини (хвилювання, 
острах, збентеження і т. д.), а також обізнаності про обстави-
ни справи [10, 76]. 

Запроваджений перелік свідчить, що не всі обставини, які  
А. Вайнгарт відносить до непрямих (побічних) доказів, що викри-
вають злочинця, будуть такими в їх теперішньому розумінні. Разом 
з тим в конкретних умовах всі вони в процесі доказування можуть 
виступати непрямими (побічними) доказами. 

Слід зауважити, що Г. Гросс і А. Вайнгарт рекомендували при 
складанні протоколу огляду місця події фіксувати відсутність слі-
дів, “наявність яких можна було б чекати, виходячи з властивостей 
наявної події”. Зі сказаного не варто робити висновок про те, що 
Г. Гросс і А. Вайнгарт розглядали негативні обставини як обстави-
ни “відсутності”, оскільки вони підкреслювали необхідність фіксу-
вання відсутності слідів лише як одну з особливостей місця події. З 
цього приводу Г. Гросс так і писав: “Слід звертати увагу і на запере-
чливі дані тому, що, з одного боку, вони можуть привести до пози-
тивних результатів, а з іншого – заспокоїти читача в тому, що ці дані 
не були залишені без уваги” [1, 45]. 

Отже, терміну “негативні обставини в його сучасному значенні у 
Г. Гросса і А. Вайнгарта відповідали поняття, які охоплювали декіль-
ка груп явищ, що не зводились тільки до заперечливих відомостей. 
У той же час викриття інсценувань Г. Гросс пов’язував з протиріч-
чями, прогалинами і недоречностями, які виявляються в процесі 
розслідування злочинів, а А. Вайнгарт – з непрямими доказами, які 
викривають злочинця. 

Б. Л. Бразоль, Р. А. Рейс, С. Н. Трегубов, не визначаючи поняття не-
гативних обставин, при висвітленні тактики і методики розслідуван-
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ня також вказували на обставини, що сприяють встановленню меха-
нізму злочину, свідчать про інсценування події чи окремих її слідів. 
До їх числа вони відносили невідповідність між окремими деталями 
у загальній картині місця події, відсутність крові поряд з трупом, 
синці і крововиливи на тілі, положення рук трупа і т. д. [2, 65]. 

У перших посібниках і статтях радянських авторів про розслі-
дування злочинів термін “негативні обставини” не був загально-
прийнятим. Наприклад, В. Громов і М. Лаговієр називали їх “симу-
лятивним фактором”, “недоречностями” [4, 98]; С. Г. Кривицький 
застосовував термін обставини “симулятивної властивості” [9, 123]; 
М. Є. Євгеньєв вважав, що негативні обставини є заперечуючим 
фактором [7, 76], а С. Г. Познишев – невідповідністю даного факту 
деяким іншим обставинам [3, 54]. 

Одним із перших термін “негативні обставини” застосував про-
фесор І. М. Якімов. Він писав, що в протоколі огляду місця події 
повинні бути відображені всі особливості, властиві такому огляду 
або, навпаки, які є невластивими йому, раптовими. До останніх 
можна віднести, так звані, “негативні або заперечливі обставини”, 
тобто такі, які за певних умов і за звичним рухом події завжди по-
винні бути наявними, але в даному випадку чомусь не спостері-
гались. Саме І. М. Якімовим було введено термін “негативні” для 
позначення обставин, які були названі в російському перекладі 
праць Г. Гросса “заперечливі”, і початково використовувався ним 
для виділення “відсутніх” обставин, які є підмножиною ширшого 
кола явищ, “раптових” у даному випадку. Пізніше І. М. Якімов вико-
ристовував цей термін для позначення всієї сукупності “раптових” 
обставин, вказавши, що негативні обставини “порушують нашу 
звичайну уяву про щось, що незмінно і завжди у схожих випадках 
спостерігається” [11, 87]. 

На відміну від І. М. Якімова, який у своїх перших працях ви-
значив поняття негативних обставин як обставин “відсутності”,  
М. Д. Вороновський називав негативними ті обставини, “які супе-
речать природному становищу” [10, 87]. 

Отже, в перших працях криміналістів намітилось декілька підхо-
дів до визначення поняття “негативні обставини”, а саме:

– як відсутність того, що повинно бути;
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– як обставини, які суперечать природньому становищу;
– як обставини, які порушують звичайну уяву про щось загально 

відоме. 
До середини 60-х років в криміналістичній літературі була роз-

повсюджена точка зору, яка отримала назву “традиційної”, відповід-
но до якої негативні обставини визначались як “відсутність фактів, 
які за природнім рухом речей повинні б бути у наявності” [8, 64]. 

Такої думки дотримувалась велика кількість авторів, зокрема: 
П. І. Тарасов-Радіонов, О. Р. Ратінов, Г. А. Глассон, Б. М. Комари-
нець, С. І. Тихенко, М. О. Селіванов, В. І. Теребілов, А. Кежоян та 
інші. Найпослідовнішим у визначенні негативних обставин як об-
ставин “відсутності” був О. М. Васільєв. Він вказував на те, що під 
час розслідування кримінальної справи зустрічаються обставини, 
які суперечать версії, однак, на його думку, негативною є лише така 
обставина, яка відсутня, але повинна б бути, якщо дотримуватись 
певної версії [12,73]. 

У процесі розвитку поглядів на природу негативних обставин 
визначення їх поняття також змінювалось. Так, В. П. Колмаков пи-
сав, що негативними обставин будуть як обставини “відсутності”,  
так і обставини, які суперечать природньому рухові обставин.  
М. П. Шаламан також змінив точку зору, коли писав, що негативні 
обставини будуть “обставини, які суперечать між собою і взаємо-
виключають себе”. Він визначив їх, як “обставини, які знаходяться у 
протиріччі з уявною подією, наприклад, повинні б бути при звичай-
ному русі, але в дійсності відсутні”. 

Ще далі пішов В. І. Попов, який визначив негативні обставини 
як “відсутність слідів і явищ”. Він наводить приклади, в яких вказує 
не тільки на їх відсутність, а й взагалі, на будь-які протиріччя сто-
совно конкретної версії. Зокрема, ним наведено приклад, коли під 
час сварки дядько вбив племінника, а щоб приховати сліди злочину, 
він та його дружина відвезли труп до лісу і там його викинули. Щоб 
спрямувати слідство хибним шляхом, злочинці інсценували обста-
вини, які, на їх думку, мали б привести слідчого до висновку про 
те, що мало місце вбивство з метою пограбування: вони вивернули 
кишені піджака і штанів, обрізали ремінець кишенькового годин-
ника і т. ін. 
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Дійсно, у наведеному прикладі фігурують більше наявні, ніж від-
сутні обставини, які суперечать версії про вбивство з метою погра-
бування. 

Намір криміналістів розширити поняття “негативні обставини” 
за рахунок включення до їх складу обставин, які суперечать уяв-
ній події або їх звичайному рухові, свідчить про спробу пов’язати 
негативні обставини з механізмом злочинного діяння. Обмеження 
негативних обставин тільки фактами “відсутності” вимагало ново-
го, ширшого за змістом визначення поняття, яке б охопило як вка-
зані, так і інші обставини, які б розкривали механізм минулої події, 
сприяли б викриттю інсценувань, неправдивих показів тощо. 

В. О. Коновалова, наприклад, зазначала, що “негативні обставини” 
можуть проявлятися не лише у відсутності тих чи інших слідів зло-
чинної дії, а й в наявності слідів, але таких, утворення яких причинно 
не пов’язане з подією злочину, які не випливають з характеру тих або 
інших цілеспрямованих дій при вчиненні злочину, суперечать ходу по-
дії, а також поясненням осіб... До негативних обставин слід віднести 
також певні дії осіб, що характеризують їх ставлення до події злочину”. 

Виходячи з викладеного, В. О. Коновалова запропонувала таке 
визначення: “Негативні обставини – це наявність або відсутність 
матеріально фіксованих слідів або дій, які за певних умов місця і 
часу суперечать природному розвитку подій, причинним зв’язком 
між даними явищами і їх наслідкам” [5, 180]. 

Р. С. Бєлкін, А. І. Вінберг та деякі інші з приводу визначення, 
запропонованого В. О. Коноваловою, зауважили, що негативні об-
ставини суперечать не об’єктивному розвиткові подій, а “тільки 
тій видимості явищ, яку злочинець спробував видати за дійсну”, 
тобто “уявленням про механізм певного явища, а не самому яви-
щу, справжню сутність якого вони якраз відображають”. Ці автори 
визначають негативні обставини як “факти, які суперечать уяві про 
природний хід речей” [1, 56]. 

До позиції В. О. Коновалової близькі погляди авторів, які вка-
зують, що негативні обставини суперечать природному ходу подій 
або явищ. 

Значно ширше і дещо по-іншому розглядає поняття негатив-
них обставин у кримінальному судочинстві та криміналістиці  
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С. М. Медведєв. Він писав, що “...негативними обставинами будуть 
будь-які фактичні дані, які суперечать (до їх логічного вирішення) 
звичайному поясненню факту у відповідності з певною версією”. Як 
бачимо, це визначення за змістом надто широке, оскільки в ньому 
йдеться про будь-які фактичні дані, які не узгоджуються з певною 
версією слідчого, що відноситься до факту, який підлягає з’ясуванню. 

Поряд з цим С. І. Медведєв зазначає, що для кримінально-про-
цесуальної діяльності найбільш важливими є такі негативні обста-
вини, які будуть доказами, а не будь-якими фактами. Тому нега-
тивними обставинами у вузькому розумінні будуть такі докази, які 
суперечать (до їх логічного вирішення) звичному поясненню факту 
у відповідності з певною версією” [5, 43]. 

Отже, С. І. Медведєв утворюючими ознаками поняття негативних 
обставин вважає, що в першому варіанті – це фактичні дані в розумін-
ні будь-яких відомостей, що суперечать логічному поясненню факту за 
версією слідчого, а в другому (вузькому розумінні) – звичне пояснення 
факту, відповідно певній версії про нього. В обох визначеннях цих зна-
чень суть поняття негативних обставин не розкрита. 

Деякі автори, які також розглядають негативні обставини  
у зв’язку з версією слідчого, вважають, що негативною називається 
така обставина, яка не знаходить пояснення у ній, а тому є підста-
вою для висунення іншої версії. 

Так, В. А. Овечкін пише, що слово “суперечить” найповніше ви-
ражає сутність негативних обставин, ніж слово “не знаходить пояс-
нення” чи “не відповідає”. Тому, на його думку, правильнішим буде 
визначення негативних обставин, яке запропонував у вже згадано-
му дослідженні С. І. Медведєв. 

В. А. Овечкін також вважає, що є неправильним твердження  
С. І. Медведева про так звану “трансформацію негативних обста-
вин у позитивні”, оскільки насправді має місце не “трансформація”, 
а точне встановлення дійсного значення негативних обставин, дійс-
ного відношення до справжньої події. 

Якщо негативні обставини, які суперечать припущенню, після їх 
дослідження та оцінки будуть визнані такими, що не відповідають 
дійсності або незалежними, тоді вони у подальшому перестануть 
бути негативними. 
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Всі ці критичні міркування покладені В. А. Овечкіним в основу 
сформульованого ним визначення поняття негативних обставин: – 
“...це такі фактичні дані, які суперечать припущенню внаслідок того, 
що вони не відповідають дійсності, є незалежними до справи або 
через неадекватність припущення об’єктивної реальності” [9, 45]. 

Висновки. Питання про негативні обставини і їх роль у слід-
чій практиці в навчальній літературі та інших наукових працях 
криміналістів висвітлене недостатньо. Отже, у криміналістичній  
і кримінально-процесуальній літературі зустрічаються досліджен-
ня поняття негативних обставин в розслідуванні злочинів, однак 
увага авторів акцентується не достатньо, а інколи й односторонньо. 
В теорії криміналістики процес формування поняття “негативні об-
ставини” не завершений, оскільки дане поняття пов’язують тільки 
з протиріччями між об’єктивно існуючими фактами і суб’єктивною 
уявою про них. Негативні обставини розглядаються, здебільшого, 
тільки у зв’язку з раніше сконструйованою версією, як ймовірним 
поясненням суті минулої події або окремих її елементів. 
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Анотація
У статті висвітлюються історичні витоки знань про негативні обставини під 

час розкриття та розслідування злочинів. Питання поняття негативних обставин 
в розслідувані злочинів є об’єктом досліджень вчених, проте залишається диску-
сійним. Негативні обставини є матеріальним відображенням процесів у взаємодії, 
що виявляється під час проведення слідчих дій у вигляді слідів та інших змін, які за 
своїм розміщенням, локалізацією, характерними або іншими ознаками не відпові-
дають встановленим даним події розслідуваного злочину, або окремим елементам 
його розвитку. Класифікація негативних обставин має практичне значення для 
розслідування злочинів, оскільки вона є орієнтовним засобом виявлення видової 
чи групової специфіки конкретних негативних обставин, який сприяє визначенню 
напрямів і способів їх подальшого дослідження та використання при провадженні 
в кримінальних справах. 

Annotation
The article highlights the historical origins of knowledge about the adverse 

circumstances in the detection and investigation of crimes. Questions regarding negative 
circumstances in the crime is the subject of research scientists, however, remains 
controversial. Negative circumstances are tangible reflection processes of interaction, 
manifested during the investigation in the form of traces and other changes in its 
deployment, localization, or other distinctive signs do not comply with this event the 
crime, or individual elements of its development. Classification of adverse circumstances 
is of practical importance to investigate crimes because it is indicative means of identifying 
the specific species or group specific adverse circumstances, which helps determine trends 
and ways to further research and use in proceedings in criminal matters. 
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Постановка проблеми. Допит є найпоширенішою і однією з клю-
чових слідчих дій. Допит – це процесуальна дія, яка являє собою рег-
ламентований кримінально-процесуальними нормами інформацій-
но-психологічний процес спілкування осіб, котрі беруть у ньому участь, 
спрямований на одержання інформації про відомі допитуваному фак-
ти, що мають значення для встановлення істини у кримінальному про-
вадженні [10, 187]. Правильно побудований і тактично грамотно про-
ведений допит дозволяє отримати важливий доказовий матеріал для 
встановлення істини в процесі розслідування. Отже, результатом допи-
ту є доказова інформація. Особливість отримання такої інформації по-
лягає у тому, що її джерелом є людина. Отримання доказової інформації 
може відбуватися в умовах протидії допитуваного, внаслідок чого ство-
рюється загроза ефективного використання одержаної інформації. 

Аналіз останніх досліджень. Питання подолання протидії 
при провадженні окремих слідчих дій, зокрема при допиті, були 
предметом досліджень Р. С. Бєлкіна, В. П. Бахіна, А. М. Васильєва,  
О. І. Гурова, К. В. Гутника, В. А. Журавля, О. Р. Ратінова, В. Ю. Ше-
пітька, Б. В. Щура та інших вчених-криміналістів. 

Мета. Хоча криміналістичною наукою та кримінально-процесу-
альним законодавством тактиці проведенню допиту приділяється 
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належна увага, все ж існує можливість для активної протидії при 
його проведенні. Незважаючи на достатню розробленість проблем 
тактики допиту, у своїй статті ми ставили за мету з’ясувати та роз-
глянути найбільш ефективні, на нашу думку, тактичні прийоми 
та методи проведення допиту в умовах протидії розслідуванню та 
можливі шляхи подолання такої протидії. 

Виклад основного матеріалу. Суб’єктами протидії можуть бути 
як і самі особи, винні у вчиненні злочину, так і інші особи, які заці-
кавленні в тому, щоб істина не була з’ясована. Особа, що протисто-
їть слідчому (допитуваний), може використовувати різноманітні 
прийоми для досягнення своєї мети, протилежної меті слідства, які 
В. П. Бахін називає тактичними [3]. Слідчий повинен враховувати 
можливість такої тактичної лінії поведінки допитуваного, мати уяву 
про тактичні прийоми осіб, що йому протистоять, про форми і осо-
бливості цих проявів, щоб завчасно їх розпізнати і нейтралізувати. 

Прийомами протидії можуть бути: відмова від спілкування з 
слідчим взагалі; відмова від давання показань; давання неправди-
вих показань; спроби здійснення на осіб, які проводять допит фі-
зичного тиску тощо. 

З метою подолання такої протидії криміналістикою розробле-
ні тактичні прийоми, які можуть застосовуватися комплексно, як 
проста тактична комбінація або окремо [11, 453]. 

Тактичні прийоми допиту – це розроблені криміналістикою і 
апробовані слідчою практикою оптимальні способи встановлення з 
допитуваним психологічного контакту, нейтралізації його негатив-
ного ставлення до розслідування й здійснення на нього психологіч-
ного впливу для отримання повних і достовірних показів [20, 345]. 

Отже, тактичним прийомам протидії допитуваного протистав-
ляються тактичні прийоми для подолання цієї протидії. 

Для досягнення мети допиту слідчому потрібно обрати тактику 
його проведення. Вона складається з системи найбільш ефективних 
прийомів (тактичних комбінацій), побудова і використання яких 
залежить від ситуаційної зумовленості, мети допиту, а також особи 
та процесуального становища допитуваного. 

Мета системи тактичних комбінацій в умовах протидії полягає у:
1) встановленні психологічного контакту з допитуваним;
2) спонуканні допитуваного до давання показань;
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3) уточненні свідчень і усуненні в них суперечностей;
4) викритті неправди. 
Як і будь-яка процесуальна дія, допит складається з етапів (ста-

дій), в процесі яких послідовно вирішуються певні завдання і до-
сягається кінцева мета. До стадій допиту відносять: 1) підготовчий 
етап, 2) формування психологічного контакту, 3) основна стадія 
допиту (суто допит); 4) фіксація результатів допиту. Стадії допиту 
детально описано у криміналістичній літературі. Тому не будемо зу-
пинятися на їх детальному аналізі. 

Перший і четвертий етапи проходять поза контактом із допиту-
ваним. На цих етапах протидія практично не проявляється. 

Проте, на підготовчому етапі слідчий повинен продумати лінію 
поведінки, варіанти своїх дій, припустити, які перешкоди може ство-
рити допитуваний і, враховуючи це, підготувати відповідні рішення. 
Важливе значення на етапі підготовки має вивчення особистості до-
питуваного. Для успішного спілкування з особами, що допитуються 
і чинять протидію слідчому, насамперед треба вивчити їх біологічні, 
інтелектуальні і вольові якості, емоційний стан [6, 218, 219]. 

Активна протидія може вчинятися на другій та третій стадіях 
допиту. З огляду на це, в контексті нашого дослідження, науковий 
інтерес становлять саме ці стадії. 

Встановлення психологічного контакту з допитуваним – це дру-
гий етап допиту. Саме з нього розпочинається власне допит, тому 
нерідко його вважають першим етапом допиту (дехто взагалі не ви-
діляє такий етап). 

Психологічний контакт – це найбільш сприятлива психологічна 
“атмосфера” допиту, яка сприяє взаємодії та взаємовідносинам між 
її учасниками, певна настроєність на спілкування [10, 197]. 

Деякі криміналісти розглядають встановлення психологічного 
контакту як тактичний прийом [4, 28, 29]. Однак, ми погоджуємося 
з В. Ю. Шепітьком, який стверджує, що такий підхід протирічить 
логіці: не встановлення психологічного контакту є тактичним при-
йомом, а для його встановлення використовуються певні тактичні 
прийоми [18, 69]. 

Встановлення психологічного контакту є основою отримання 
правдивих показань. 
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Часом формування психологічного контакту розпочинається 
усуненням напруженості за допомогою бесіди на сторонню тему, що 
становить інтерес для допитуваного (це визначається завдяки даним 
про його особу). Доцільно роз’яснити значення показань для пра-
вильного вирішення справи, надання допомоги органам досудового 
розслідування. Формування психологічного контакту супроводжу-
ється з’ясуванням біографічних даних допитуваної особи, заповне-
нням вступної частини протоколу допиту. На цьому етапі вже вима-
льовується позиція допитуваної особи, досить чітко визначаються  
її особисті якості, що може вплинути на тактику і план допиту [12]. 

Психологічному контакту сприяє комунікабельність слідчого, 
тобто його здатність викликати довіру людей, вміння, з врахуван-
ням індивідуальних особливостей допитуваного (віку, характеру, 
інтересів, психічного стану тощо), знаходити правильний тон у 
спілкуванні, викликати зацікавленість до давання правдивих пока-
зань. При встановленні психологічного контакту велике значення 
мають доброзичливість, коректність слідчого, його об’єктивність, 
неупередженість, готовність уважно вислухати допитуваного, умін-
ня зняти напругу у спілкуванні [16]. Це сприяє створенню і підтри-
манню протягом слідчої дії спокійної, ділової обстановки. 

В умовах протидії, за допомогою тактичних прийомів у допи-
туваної особи потрібно викликати інтерес до процесу спілкуван-
ня, давання показань, підвести її до цього. Ця діяльність має про-
довжуватися і в подальшому, якщо психологічний контакт не був 
сформований, або для його покращення чи збереження. 

Після використання системи тактичних прийомів, спрямованої 
на встановлення психологічного контакту з допитуваним, можливе 
виникнення безконфліктної або конфліктної ситуації [10, 197]. При 
протидії завжди виникає конфліктна ситуація, яка може проявля-
тися у двох формах: відмови допитуваного від показань або пові-
домлення неправди у показаннях. 

Подолання протидії в таких випадках відбувається на основній 
стадії допиту та охоплюється діяльністю з розпізнання, припинення 
і нейтралізації такої протидії. Розпізнання полягає у викритті про-
тидії шляхом виявлення ознак і встановлення її змісту. Припинення 
протидії допитуваного відбувається за допомогою цілеспрямовано-
го впливу на нього в цілях спонукання до відмови від продовження 
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діяльності, що перешкоджає розслідуванню і наданню об’єктивних 
показань. Нейтралізація протидії полягає у застосуванні методів 
впливу для усунення протидії [2, 13]. 

За наявності свідомої протидії допитуваного виникає необхід-
ність у варіюванні умов проведення допиту та застосуванні сукуп-
ності методів і засобів психологічного впливу. Оскільки процес 
допиту має, насамперед, комунікативний характер, а спілкування 
і взаємовідносини неможливі без психологічного впливу, кримі-
налістична (слідча) тактика в теорії і практичних рекомендаціях 
повинна постійно виходити з наявності такого впливу, його вико-
ристання і розробки ефективних систем прийомів тактико-психо-
логічного характеру. 

В ситуації відмови допитуваного від надання показань доціль-
но використовувати систему тактичних прийомів, яка спрямована 
на спонукання до давання показань [10, 197]. С. В. Лаврухін вважає 
оптимальними прийомами зняття напруги під час бесіди до почат-
ку допиту, звернення до позитивних рис особистості допитуваного 
і переконання в неправильності зайнятої позиції [13]. В. Ю. Шепіть-
ко стверджує, що в залежності від мети та процесуального станови-
ща допитуваного можуть бути визначені такі тактичні комбінації 
(системи прийомів): 1) сприяюча адаптації до обстановки допиту  
і усуненню небажаних станів психіки допитуваного; 2) стимулююча 
обстановку на необхідність спілкування [18, 70]. 

На нашу думку, одним з основних елементів слідчої тактики при 
проведенні допиту в умовах протидії є психологічний вплив. 

В юридичній психології основними і допустимими, з точки зору 
закону, методами психологічного впливу вважають переконання та 
навіювання. 

Переконання – це логічне обґрунтування думок, виражена аргу-
ментація своєї позиції. Навіювання – вплив побудований на пережи- 
ванні сильних емоційних станів, що знижують критичність сприй-
няття та оцінювання. Серед науковців тривають дискусії про припу-
стимість чи неприпустимість впливу на процесуальну особу через 
підсвідомість. Проте, В. Г. Андрусюк та С. А. Тарарухін вважають, що 
для реалізації навіювання неприпустимий обман, тобто активна дія, 
пов’язана з повідомленням неправдивої інформації або з перекру-
чуванням істини. Але дезорієнтація можлива і необхідна, оскільки 
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вона не є викривленням фактів, а лише своєрідним використанням 
достовірної інформації у психологічно насиченій ситуації допиту, 
коли достовірні факти можуть набути в очах допитуваного особли-
вого значення та суб’єктивно свідчити про більшу, ніж насправді, 
поінформованість слідчого про взаємозв’язок подій у справі [1, 237]. 

Однією з форм протидії під час допиту є надання неправдивих 
показань. 

Р. А. Ратінов та Н. І. Гаврилова зазначають, що допитуваний, який 
не бажає повідомити правдиві показання, свідомо формує неправ-
ду, яку відтворює на допиті. Формування неправдивих показань – 
це творчий процес, де присутні всі елементи репродуктивної задачі, 
а крім того, йде обробка матеріалів спогадів, як це вигідно особі, що 
повідомляє неправдиві показання [17, 46]. 

Необхідно розрізняти такі поняття як “неправда”, “неправдиві 
показання”, “лжесвідчення”. Більш широким поняттям є неправда, 
яка є вольовим і свідомим актом людської поведінки, іноді нею на-
зивають специфічну форму мислення. В психології неправду роз-
глядають як “феномен спілкування, який полягає в навмисному 
перекручуванні дійсного становища речей” [9, 195]. Неправдиві по-
казання – це результат умисного повідомлення інформації на допи-
ті, яка не відповідає дійсності. Лжесвідчення являє собою повідом-
лення неправди, дачу неправдивих показань. Причому, у вузькому 
значенні слова, лжесвідчення пов’язують з такою процесуальною 
фігурою, як свідок (потерпілий) [19, 69]. 

Найважливіше значення для подолання протидії слідству має ро-
бота слідчого з викриття причин неправдивих показань. На думку  
І. А. Ніколайчука, є дві категорії чинників дачі неправдивих показань, 
неправдивих повідомлень або заяв: внутрішні, які визначають лінію 
поведінки особи, що дає показання або робить заяву, і зовнішні, які 
спонукають суб’єкта до неправди [15, 56–57]. Тому, велике значення 
має з’ясування та усунення мотивів та причин неправди, що дозво-
ляє одержати об’єктивну інформацію від допитуваного. 

У криміналістичній літературі висвітлюється значна кількість 
тактичних прийомів, спрямованих на викриття неправди. 

Так, деякі вчені пропонують використовувати такі тактичні при-
йоми при допиті обвинуваченого: раптовість; логічна послідовність 
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пред’явлення доказів за їх зростаючою силою; допущення легенди; 
припинення неправди; поєднання форсованого та уповільненого 
темпу допиту [5, 33–35]. Інші називають тактичні прийоми, які ви-
користовуються в конфліктних ситуаціях з чітким суперництвом: 
допущення легенди; виклик; раптовість; послідовність; відволікан-
ня уваги; форсований темп; уповільнений темп; інерція; створення 
напруження; створення певного уявлення про інформованість слід-
чого; повторність [7, 78–84]. 

У ситуації повідомлення допитуваним неправдивих показань 
найбільш ефективною, на нашу думку, є подана С. В. Ларухіним 
така тактична комбінація: 1) переконання в неправильності зайня-
тої позиції; 2) використання протиріч в показаннях; 3) несподівана 
постановка питань; 4) постановка серії взаємопов’язаних питань; 
5) створення у допитуваного перебільшеного уявлення про обізна-
ність слідчого про обставини справи; 6) раптове пред’явлення дока-
зів; 7) пред’явлення системи взаємопов’язаних доказів [13]. 

У більшості досліджень ситуації допиту аналізуються тільки з 
урахуванням психологічного компоненту – дачі допитуваним не-
правдивих свідчень. Водночас без уваги необґрунтовано залиша-
ється інформаційний компонент, тобто обсяг і якість інформації, 
яку отримано від допитуваного. 

Подолання цієї форми протидії можливе шляхом застосування 
такого засобу психологічного впливу як рефлексивне управління. 
Рефлексивне управління – метод контрманіпуляційного впливу, 
який полягає в передачі протидіючому суб’єкту певної інформації  
в поєднанні зі суворою конспірацією (маскуванням) дійсних намі-
рів слідства. Реалізуючи рефлексивне управління, слідчий має на 
меті, вплинути на суб’єкта протидії та стимулювати його до здійс-
нення вчинків, які викривають його протидію та (або) дозволяють 
встановити приховувані обставини [2, 23]. 

У криміналістичній теорії визначається важливість спостере-
ження під час допиту за поведінкою допитуваного і його психофізі-
ологічними реакціями. Таке спостереження розглядається як метод 
“діагностики” правдивості чи неправдивості показань. Зокрема,  
О. Липман як “симптоми неправди” при допиті пропонував розгляда-
ти почервоніння, заїкання, бігання очей, зміни дихання у допитува-
ного та ін. [14, 3–20]. Прийоми “діагностики” неправди і прихованих 
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обставин можуть будуватися на основі аналізу мовних висловлювань 
допитуваного або на основі спостереження за невербальними (не-
мовними) реакціями людини. Такі зовнішні прояви не мають доказо-
вого значення, але виконують орієнтуючу функцію [8, 114]. 

Висновки. Таким чином, можемо зробити висновок, що проти-
дія розслідуванню злочинів як складовий елемент сучасного фено-
мену злочинності потребує розробки й реалізації дієвих заходів для 
її подолання. Криміналістичною наукою розроблено значну кіль-
кість тактичних прийомів для усунення протидії розслідування при 
проведенні допиту. Позитивний результат допиту, як і розслідуван-
ня в цілому, залежить від правильності вибору та використання 
тактичних прийомів. Для покращення ефективності проведення 
допиту пропонуємо ввести в практику діяльності слідчого консуль-
таційних занять з психологами, з метою більш повного вивчення 
психологічних особливостей людини, та залучати їх при проведенні 
допитів, що дозволить більш професійно здійснювати правомірний 
психічний вплив на особу, що протидіє розслідуванню. 
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Анотація
Стаття присвячена з’ясуванню проблем проведення допиту в умовах протидії 

слідству. Проаналізовано особливості тактичних прийомів та методів проведення 
допиту в умовах протидії, подано можливі шляхи подолання такої протидії. 

Annotation
The article is devoted to the elucidation of problems in terms of counter interrogation 

investigation, analyzes the features of tactics and methods of interrogation in terms of 
opposition, given the possible ways to overcome such countermeasures. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИЧНИХ, ПРОЦЕСУАЛЬНИХ  
ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД ПІДГОТОВКИ,  

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ  
СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Ключові слова: тактика, судово-почеркознавча експертиза, 
слідча дія, висновок експерта, експерементальні зразки. 

Keywords: tactics, forensic handwriting examination, legal graphology, 
expert opinion, experimental samples. 

Постановка проблеми. Сьогодні Україна переживає період 
становлення ринкових відносин в економіці, що супроводжується 
значним зростанням кількості документів, які складаються фізич-
ними та юридичними особами. Одним з найважливіших реквізитів 
документа є підписи, які належать до числа найбільш розповсю-
джених об’єктів судово-почеркознавчої експертизи. Судово-почер-
кознавча експертиза відноситься до так званих традиційних кримі-
налістичних експертиз. Вона найбільш поширена в слідчій і судовій 
практиці, оскільки може бути призначена у найрізноманітніших 
категоріях кримінальних і цивільних справ, якщо при їх розсліду-
ванні та судовому розгляді виникає необхідність встановити факти 
(фактичні обставини), пов’язані з дослідженням рукописів. 

Аналіз останніх досліджень. У криміналістичній науці вже є низ-
ка наукових розробок, докторських та кандидатських дисертацій-
них досліджень, видані монографії, посібники та інші наукові праці, 
які присвячені деяким окремим аспектам проведення судових екс-
пертиз, у тому числі судово-почеркознавчої експертизи. Відібранню 



247

Стецик Б. В. Особливості тактичних, процесуальних та організаційних засад підготовки...

експериментальних зразків приділяли увагу вітчизняні та зарубіж-
ні вчені – Л. Ю. Ароцкер, В. Д. Арсеньєв, Ю. П. Аленін, О. Я. Баєв,  
Р. С. Бєлкін, В. Д. Берназ, Т. В. Будко, О. М. Васильєв, А. І. Вінберг,  
С. М. Вул, В. Г. Грузкова, А. ВДулов, Н. І. Долженко, В. А. Жбанков,  
В. А. Журавель, Г. О. Зорін, КачурінС. Г.,Н. ІКлименко, В. Я. Колдін, 
В. О. Коновалова, В. К. Лисиченко, В. В. Липовський, Є. М. Лиф-
шиць, З. С. Меленевська, І. М. Можар, В. ФОрлова, Ю. К. Орлов, 
А. К. Педенчук, І. В. Постика, О. Р. Росинська, М. В. Салтевський, 
Т. В. Сахнова, М. Я. Сегай, М. ОСеліванов, З. М. Соколовський,  
Т. М. Федоренко, В. Б. Федосєєва, С. А. Ципенюк, С. А. Шейфер,  
В. Ю. Шепітько, О. Р. Шляхов, М. Г. Щербаковський, О. О. Ейсман та ін. 

У працях зазначених вчених розглядалися процесуальні, органі-
заційні, методичні аспекти проведення судових експертиз та одер-
жання зразків для експертного дослідження, а також наукові засади 
почеркознавства. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є теоретичне об-
грунтування щодо організаційних і тактико-технічних підстав про-
ведення судово-почеркознавчої експертизи, визначення основних 
елементів підготовки, збирання, упаковування і направлення на 
експертизу необхідних матеріалів; послідовності дій слідчого, екс-
перта; особливостей призначення судово-почеркознавчої експер-
тизи та строку проведення судових експертиз; окреслити сучасний 
стан і шляхи подальшого розвитку судового почеркознаввства. 

Виклад основного матеріалу. Під тактикою судової експертизи 
слід розуміти систему вироблених наукою та практикою прийомів 
та способів, застосовуваних на основі процесуального закону під 
час підготовки, призначення та проведення експертизи з метою 
найбільш ефективного використання спеціальних знань при вирі-
шенні питань, які мають значення для встановлення істини в роз-
слідуваній справі [4, 7].

Призначення судової експертизи є слідчою дією, проведення 
якої складається з трьох етапів: а) підготовка і призначення судової 
експертизи; провадження експертного дослідження; в) досліджен-
ня, оцінка й перевірка висновку експерта [8, 43].

Почеркознавча, як і будь-яка інша судова експертиза, має бути 
старанно підготовлена. Підготовку матеріалів для експертизи  
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Р. С. Бєлкін визначає як систему процесуальних, організаційних  
і технічних дій зі збирання, підготовки й оформлення необхідних 
для проведення експертизи вихідних матеріалів та інших об’єктів 
експертного дослідження [3, 14]. Більш точною видається позиція  
М. Я. Сегая, котрий вважає, що “Призначення судової експертизи –  
самостійна слідча (судова) дія, метою якої є отримання висновку 
експерта як джерела доказів у кримінальних і цивільних справах. 
Водночас, – продовжує М. Я. Сегай, – призначення експертизи це 
складна й переважно тривала дія, пов’язана з підготовкою необхід-
них матеріалів, з вибором моменту й оформленням постанови про 
“Призначення експертизи, з організацією її успішного проведення, 
що вимагає розробки тактики судової експертизи, яка б забезпечу-
вала найбільш ефективне використання спеціальних знань” [8, 42].

Проаналізувавши вищенаведені позиції М. Я. Сегая та порівняв-
ши їх із поглядами В. Ю. Шепітька, у процесі підготовки і призна-
чення експертизи можна виділити такі основні елементи: прийнят-
тя рішення про призначення експертизи; збирання, підготовка та 
направлення необхідних матеріалів; вибір моменту призначення 
експертизи; визначення предмета судової експертизи; формулю-
вання питань експерту; вибір експертної установи або експерта; 
складання постанови про призначення експертизи. 

Першим етапом підготовки судово-почеркознавчої експертизи є 
тактичне рішення слідчого про необхідність використання спеціаль-
них знань експертів для встановлення доказових фактів у справі. Таке 
рішення слідчий приймає, звичайно, в період провадження первин-
них слідчих дій і, здебільшого, під час огляду та вивчення документів 
з рукописними текстами й підписами. Вивчаючи вилучені докумен-
ти та інші матеріали справи, слідчий висуває версії щодо ймовірних 
виконавців рукописних текстів і підписів, визначає можливості та 
перспективи їх експертного дослідження. Судово-почеркознавчу 
експертизу слідчий призначає в разі необхідності, доцільності, та 
можливості її провадження. Під необхідністю розуміють потребу 
розв’язання питань з використанням спеціальних знань; під доціль-
ністю – тактичну ситуацію певного моменту розслідуванння; під 
можливістю – ситуацію, коли для провадження експертизи зібрані 
всі необхідні матеріали, а стан речових доказів надає можливість ви-
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рішити питання, що цікавлять слідчого [2]. Призначення експертизи 
не обмежується складанням постанови (ухвали) про її призначення. 
При цьому слідчий (суд) визначає конкретні підстави, предмет екс-
пертизи, об’єкти, обізнану особу чи експертну установу, де проводи-
теметься дослідження, місце та час експертизи тощо. 

Збирання, підготовка, упаковування і направлення на експер-
тизу необхідних матеріалів. Наступним етапом підготовки почер-
кознавчої експертизи є визначення, пошук, виявлення та вилучен-
ня порівняльних матеріалів. Вирішення питань, які ставлять перед 
експертом, можливе лише при правильно зібраному порівняльному 
матеріалі – зразках почерку (підпису). Помилки, допущені при до-
борі зразків, можуть спричинити експертну помилку, що в кінцево-
му результаті спрямує слідство хибним шляхом. 

Безумовно, зразки, що направляються на дослідження, повинні 
бути якісні та надані в достатній кількості. 

За своїм походженням зразки почерку поділяються на вільні, 
умовно-вільні й експериментальні. 

Як вільні зразки почерку можуть бути використані листи, щоден-
ники, тексти заяв, підписи в платіжних дорученнях, конспекти лекцій 
тощо, виконані підозрюваним до відкриття кримінального прова-
дження та не у зв’язку з розслідуваною подією. Цінність таких мате-
ріалів полягає в тому, що при їх складанні виконавець не припускав, 
що в майбутньому вони можуть бути використані як зразки для порів-
няльного дослідження в почеркознавчій експертизі. Тож такі рукописи 
виконуються звичним почерком без його навмисного спотворення. 

Вільні зразки почерку повинні відповідати таким вимогам:
– бути виконаними тією ж мовою, що й текст документа, який 

підлягає дослідженню;
– належати до того ж періоду часу чи з незначним розривом у 

часі, що рукописи, які підлягають дослідженню (тобто бути 
максимально наближеними за часом виконання до досліджу-
ваного документа);

– бути однаковими за змістом і призначенням (якщо на дослі-
дження надходять рукописи, виконані у видатковому ордері, 
то як зразки повинні бути надані рукописи, виконані в анало-
гічному документі й такого ж змісту);
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– збігатися за матеріалами для письма, способом і умовами виконан-
ня рукопису (тексту, підписів, цифрових записів): зразки мають 
бути виконані однаковим приладом для письма (олівцем, пером, 
кульковою ручкою) й по можливості на тому ж папері (за сортом 
та якістю), бути однаковими за темпом і типом письма (скоропис, 
стилізоване письмо тощо) чи виконаним зі зміною робочої руки 
(ліворучне письмо), виконаним стоячи, сидячи тощо;

– бути виконаними у відповідному стані виконавця (період хво-
роби та ін.). 

Якщо при наданні матеріалів на почеркознавче дослідження не ви-
конуються зазначені вимоги, то питання, поставлені експертові, можуть 
бути не вирішені. У такому разі експерт повинен заявити клопотання 
про надання додаткових зразків, необхідних для надання висновку. 

Вилучення та приєднання таких документів до матеріалів справи 
здійснюється під час провадження огляду місця події, обшуку, виїмки. 

Як умовно вільні зразки почерку можуть бути використані тек-
сти пояснень, власноруч викладених показань у протоколах допи-
тів та інших документах, виконаних підозрюваним після відкриття 
кримінального провадження, але не спеціально для провадження 
експертизи. Слідчий повинен мати на увазі, що підозрюваний може 
припускати можливість використання таких рукописів як порів-
няльних матеріалів під час провадження почеркознавчої експерти-
зи й тому, виконуючи їх, навмисно змінювати свій почерк. 

Експериментальні зразки поділяють на:
– звичайні, для відбору яких слідчий не створює спеціальних 

умов;
– спеціальні, для відбору яких слідчий створює спеціальні умо-

ви, максимально наближені до умов виконання тексту доку-
мента, що підлягає дослідженню. 

Експериментальні зразки можуть бути отримані: диктуванням тек-
сту документа чи іншого тексту, заздалегідь підготовленого навмисно 
для цієї мети. Диктування проводиться в тому темпі, який вибрано 
слідчим або іншою особою, що провадить відбір зразків; слова при 
цьому читаються так, як вони вимовляються, знаки пунктуації голо-
сом не відокремлюються. У випадках, коли потрібно ознайомити осо-
бу зі змістом документа, що досліджується, то перед тим, як відбирати 
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експериментальні зразки, складають спеціальний зв’язний текст, у яко-
му були б слова, які використовуються в досліджуваному документі. 
Якщо в процесі отримання експериментальних зразків буде встанов-
лено навмисне зниження темпу письма, треба збільшити швидкість 
диктування, а при підвищенні швидкості темпу письма – навпаки. 
Щоб забезпечити умови для прояву звичної варіативності почерку при 
отриманні експериментальних зразків, кожний написаний аркуш по-
трібно прибирати з поля зору особи, що пише, щоб цей текст не був 
зразком для наступного. При відбиранні зразків цифрового письма 
треба диктувати три-чотири рази текст, в якому часто згадується ана-
логічний цифровий запис. Такий цифровий запис повинен бути відо-
браженим на окремих аркушах паперу не менше від десяти разів; са-
мостійним написанням, коли особа, що перевіряється, на пропозицію 
слідчого й у його присутності пише довільний текст. 

Як вільні, так й експериментальні зразки бажано надавати не мен-
ше, ніж на п’яти аркушах. При цьому потрібно зазначити, що чим ко-
ротший досліджуваний текст, тим більша кількість зразків необхідна. 

Вільні зразки підписів надаються, по можливості, не менш, аніж 
на 10 документах, експериментальні – у кількості не меншій від  
20 зразків. При необхідності вирішення питання, чи не виконано 
підпис від імені однієї особи іншою, на експертизу надають зразки 
підписів обох осіб. 

Підготовка до отримання експериментальних зразків для порів-
няльного дослідження передбачає:

– вирішення питання про те, які зразки й у якій кількості необ-
хідно одержати; визначення місця та часу їх отримання; ви-
значення способу й умов одержання зразків;

– визначення складу учасників процесуальної дії; винесення поста-
нови про отримання зразків і ознайомлення з нею дійових осіб;

– підготовку науково-технічних засобів, за допомогою яких від-
биратимуться зразки; складання письмового плану одержан-
ня зразків (у разі необхідності). [5, 243]

Слідчому перед отриманням експериментальних зразків необхідно:
1) заздалегідь підготувати матеріал для написання, що відпо-

відає досліджуваному документові за якістю, форматом,  
чи підібрати бланк, аналогічний бланку документа, а також 
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приладдя для письма, що відповідає тому, яким виконано 
текст досліджуваного документа (олівець визначеної твердо-
сті та заточення, сип пера тощо);

2) скласти текст для диктування, що містить справа сполучення 
букв (цифр), що є в документі, який підлягає дослідженню (коли  
в інтересах справи особа, що перевіряється, не повинна знати  
про те, який саме документ перебуває в розпорядженні слідчого);

3) якщо в слідчого чи оперативного працівника є дані про те, 
що досліджувані, рукописні записи чи підписи виконувалися 
в незвичних умовах, про що свідчать наявність звивистості, 
зламів а також нестійкості розміру та нахилу елементів, необ-
хідно створити спеціальні умови, максимально наближені до 
умов виконання документа (стоячи, в умовах незадовільної 
видимості, на стіні, в рукавичках, без окулярів та ін.). 

Слідчому під час підготовки та провадження цієї процесуальної 
дії складно, а часом і неможливо, обійтися без кваліфікованої допо-
моги відповідних спеціалістів. Найчастіше спеціаліст надає допо-
могу слідчому в створенні умов для отримання експериментальних 
зразків. Умови для отримання зразків повинні бути максимально на-
ближеними до тих, у яких виник досліджуваний об’єкт. Спеціаліст у 
галузі почеркознавства може надати допомогу слідчому: в доборі тек-
сту, що буде написаний випробовуваним; у складанні переліку слів 
і словосполучень, які необхідно написати визначену кількість разів, 
аби при цьому не акцентувати увагу випробовуваного на написанні 
слів і сполучень, які можуть цікавити експерта; порадити, в якій по-
слідовності та в яких умовах необхідно здійснювати всі ці операції. 

Особи, в якої вчідбирається зразок, слідчим, особою, що здійснює 
дізнання, прокурором або судом створюються спеціальні умови, най-
більш сприятливі для отримання необхідних результатів. Ці умови 
надалі можуть довільно змінюватись на розсуд слідчого. Зрештою, 
дії, спрямовані на одержання зразків для порівняння, можуть пов-
торюватися стільки разів, скільки буде визнано за необхідне [7, 37].

При відбиранні експериментальних зразків почерку не можна 
давати випробовуваному списувати текст із рукопису, що підлягає 
дослідженню, а треба спочатку запропонувати самостійно скласти 
будь-який документ (автобіографію, заяву тощо). При цьому необ-



253

Стецик Б. В. Особливості тактичних, процесуальних та організаційних засад підготовки...

хідно створити випробовуваному звичні для нього умови письма, 
надати можливість користуватися звичним приладом для письма, 
окулярами (якщо він їх, зазвичай, використовує) та ін. 

Потім треба відібрати в цієї особи зразки почерку під диктуван-
ня, забезпечивши їй можливість користуватися ручкою, олівцем 
тощо, аналогічним тому, що використовувався при написанні сум-
нівного рукопису. Диктування здійснюється в темпі, визначеному 
слідчим (спеціалістом). Диктувати текст потрібно логічно закінче-
ними реченнями, рівним, спокійним тоном, без виділення та під-
креслення голосом особливостей виконання певних слів та їхніх 
частин, без зазначення розміщення в тексті розділових знаків, тому 
що диктуванням можна звернути увагу того, хто пише, на графіч-
ний матеріал, який цікавить експерта. 

Процес відбирання експериментальних зразків почерку бажа-
но повторити через деякий час. Це дасть можливість виявити всі 
варіанти ознак почерку певної особи. Інтервали в часі при відби-
ранні зразків можуть становити від декількох годин до декількох 
днів. Це питання вирішується індивідуально, в кожному конкрет-
ному випадку. Наприклад, якщо було помічено, що особа намагала-
ся навмисно змінити свій почерк, потрібно зробити більш тривалу 
перерву для того, щоб їй було важче пригадати, які саме зміни вона 
вносила у свій почерк при виконанні попередніх зразків. 

У разі навмисної зміни почерку особа може наслідувати шкіль-
ний почерк, змінити нахил і розмір почерку. Іноді вносяться зміни 
в найбільш помітні ознаки почерку. 

Безумовно, що в такому разі тільки належні зразки почерку мо-
жуть допомогти експертові правильно розв’язати питання стосов-
но виконавця. Підготовка відповідних зразків можлива після того, 
як слідчий самостійно чи за допомогою експерта з’ясує особливості 
внесених до почерку змін. 

Одним з різновидів навмисної зміни почерку є виконання руко-
писних записів літерами на кшталт друкованих або з наслідуван-
ням спеціальних шрифтів. Для встановлення виконавців таких ру-
кописів неодмінно потрібні подібні зразки почерку. Вони можуть 
бути вільними й експериментальними. Відомо, приміром, що всі 
особи, які навчаються з технічних училищах, технікумах, інститу-
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тах, одержують теоретичні знання та практичний досвід написання 
креслярським шрифтом, відповідно до ДСГУ. У таких осіб часто мо-
жуть бути вилучені вільні зразки почерку, виконані креслярським 
шрифтом. Якщо таких рукописів не буде виявлено, то необхідно 
відібрати експериментальні зразки з наслідуванням спеціальних 
шрифтів. Іноді виникає необхідність досліджувати рукописні за-
писи, виконані лівою рукою. Завжди доцільно відбирати зразки  
почерку, виконані лівою та правою руками. 

Особливе місце в почеркознавчій експертизі посідають цифро-
ві записи. Специфіка матеріалу, що надається на експертизу (за-
звичай, обмежений обсяг, порівняно сповільнений темп), вимагає 
відбирання таких зразків почерку, в яких би використовувалися 
цифри в різному їх сполученні й обов’язково так, як вони були роз-
ташовані в документі, що підлягає дослідженню. Якіснішими зраз-
ками, безумовно, є вільні. Не менш важливо мати зразки цифрових 
записів, виконаних експериментально. При отриманні зразків циф-
рових записів необхідно брати до уваги особливості досліджуваних 
цифрових записів (за матеріалом для письма, знаряддям, розміром 
елементів цифр тощо). 

Під час призначення експертиз підписів експертові потрібно на-
дати експериментальні зразки як підписів, так і почерку передбачу-
ваного виконавця. 

При відбиранні експериментальних зразків підпису необхідно 
пам’ятати, що підписи в досліджуваних документах можуть бути 
виконані: 1) від власного імені; 2) від імені визначеної особи; 3) від 
імені вигаданої особи. 

Це повинно бути відображено в постанові про призначення екс-
пертизи. 

На експертне дослідження потрібно надати:
– особисті зразки підпису та рукописних записів перевірюваної 

особи;
– зразки підписів і рукописних записів особи, від імені якої ви-

конано підпис;
– експериментальні зразки, для отримання яких необхідно 

скласти текст зі словами чи прізвищами, що містили б сполу-
чення літер, наявних у досліджуваному підписі;
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– зразки підпису та почерку особи, що перевіряється, в усіх різ-
новидах, зокрема й записи прізвища особи, від імені якої ви-
конано досліджуваний підпис. 

Зазвичай, необхідно звертати увагу на такі особливості:
– при відбиранні експериментальних зразків підпису в особи, від 

імені якої виконано досліджувані підписи, варто запропонувати 
їй виконати свій підпис у всіх варіантах на окремих аркушах по 
10–15 підписів на кожному. Виконання всіх підписів на одному 
аркуші не дає змоги достовірно диференціювати їхні варіанти;

– у разі необхідності порівняння не тільки з підписами осіб, від іме-
ні яких виконано досліджувані підписи, а й з почерком іншого 
передбачуваного виконавця, при відбиранні експерименталь-
них зразків необхідно запропонувати останньому написати 
прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої виконано дослі-
джуваний підпис, не менше від 30 разів, по 5–6 написів на ар-
куші. Крім цього, доцільно продиктувати заздалегідь складений 
текст, у якому згадувалося б декілька разів прізвище цієї особи;

– якщо досліджувані підписи виконані від імені вигаданих осіб, 
то при відбиранні експериментальних зразків почерку по-
трібно запропонувати передбачуваному виконавцю виконати 
прізвище, ім’я, по батькові вигаданих осіб, по 3–4 рази на ок-
ремих аркушах (таких аркушів має бути не менше від 10 на 
кожне прізвище) та продиктувати тексти, в яких згадували-
ся б прізвища вигаданих осіб. Такий тест треба диктувати не 
менше, ніж 3–4 рази. 

Усі експериментальні зразки повинні бути завірені слідчим (суд-
дею) із зазначенням часу, темпу виконання, пози того, хто пише, по-
ложення аркуша паперу тощо. 

Необхідною умовою наданих на експертизу зразків є їх досто-
вірність, тобто безсумнівна належність рукописів (підписів) особі, 
зразками почерку якої вони слугують. 

Зразки для порівняльного дослідження повинні відповідати  
таким вимогам (характеризуватися):

– безсумнівністю походження – всі документи мають бути отри-
мані з надійних джерел і не викликати сумніву щодо їхнього 
походження;



256

Розділ 6. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

– достатністю – обсяг зразків повинен перевищувати обсяг до-
сліджуваного тексту в три-чотири рази; достатня кількість 
зразків означає такий їх обсяг, який забезпечує можливість 
повного та всебічного співставлення всіх ознак почерку, які є 
в досліджуваному тексті;

– порівнюваністю тексту та знаків, у зразках мають бути такі ж 
фрагменти рукописного, тексту, слова, сполучення букв, як і в 
досліджуваному тексті;

– порівнюваністю засобів і умов письма – текст має бути викона-
ний аналогічним приладдям і на аналогічному папері. 

Якщо матеріали, що направляються на почеркознавчу експерти-
зу, не відповідають зазначеним вимогам, питання, поставлені перед 
експертом, можуть залишитися невирішеними. У такому разі екс-
перт порушує клопотання про надання йому додаткових матеріалів, 
необхідних для провадження експертизи. 

Матеріали, що направляються для провадження експертизи, по-
винні бути упаковані. Упакування має унеможливлювати їх втрату, 
підміну чи пошкодження. 

Про відбирання експериментальних зразків почерку (підписів), 
згідно зі ст. 160–166 КПК України, складається протокол, який, ра-
зом з іншими матеріалами справи, надається експертові. 

Обираючи момент призначення почеркознавчої експертизи, 
потрібно мати на увазі, що призначення експертизи є процесуаль-
ною слідчою дією і, таким чином, її проведення можливе лише при 
відкритому кримінальному провадженні. Призначення експертизи 
віднесено на розсуд слідчого або суду (крім випадків обов’язкового 
її призначення), які приймають рішення виходячи з конкретних об-
ставин справи, необхідності застосування наукових, технічних або 
інших спеціальних знань і неможливості встановлення фактичних 
даних іншим шляхом. За загальним правилом судова експертиза 
повинна бути призначена своєчасно. А своєчасність призначення 
експертизи забезпечується плануванням цієї слідчої дії і, зазвичай, 
визначається наявністю в слідчого необхідних для її проведення 
матеріалів. Як тільки слідчий матиме в своєму розпорядженні такі 
матеріали, експертиза повинна бути призначена невідкладно. 

Визначаючи момент призначення експертизи, слід врахувати:
– властивості та стан об’єктів експертного дослідження;
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– необхідність та можливість одержання порівняльних зразків;
– особливості експертного дослідження (складність, наявність 

відповідних методик, час проведення тощо);
– слідчу ситуацію [10, 184]. 
Вибір моменту призначення експертизи передбачає визначення 

її місця у системі інших слідчих дій. Призначення та проведення 
експертизи зумовлені тактичними міркуваннями. Визначення часу 
призначення експертизи пов’язане з особливостями розслідуваного 
злочину, слідчою ситуацією, наявністю або відсутністю необхідних 
матеріалів для призначення експертизи. 

Кримінально-процесуальне законодавство не регулює строків 
проведення судових експертиз. Однак такі строки визначені відом-
чими нормативними актами [7]. Так, в експертно-криміналістичних 
підрозділах МВС України експертиза повинна бути проведена про-
тягом 15 діб із дня вручення експертові постанови про її призна-
чення. У науково-дослідних інститутах судової експертизи Мініс-
терства юстиції України термін проведення експертизи становить 
10 діб. Одночасно такі нормативні документи передбачають мож-
ливість продовження термінів проведення експертиз (якщо експер-
тиза складна чи багатооб’єктна), а також можливість призупинен-
ня проведення експертизи (за недостатності матеріалів, зокрема й 
зразків для порівняльного дослідження). Тож несвоєчасне призна-
чення експертизи може спричинити затягування процесуальних 
термінів розслідування. 

При визначенні предмета судової експертизи необхідно брати до 
уваги те, що її предмет утворюють факти й обставини, встановлен-
ня яких вимагає використання спеціальних знань. Предмет експер-
тизи визначається питаннями, поставленими перед експертом. 

На сучасному етапі почеркознавчою експертизою може бути вста-
новлено, що рукописні записи (підписи) в документі виконані: певною 
особою; однією особою чи різними особами (різні частини записів  
у одному документі або в кількох док.); навмисно зміненим почерком; 
лівою рукою (при звичному для виконавця писанні правою рукою);  
з наслідуванням почерку іншої конкретної особи; особою певної статі; 
у незвичайному стані (сп’яніння, схвильованості тощо); у незвичних 
для виконання умовах письма (стоячи, лежачи та ін.). 
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При формулюванні питань слідчому доцільно скористатися від-
повідними довідниками або науково-методичними рекомендаціями 
з питань підготовки та призначення судових експертиз Міністер-
ства юстиції України 2009 р. [6], що містять перелік розв’язуваних 
почеркознавчою експертизою питань, або допомогою спеціаліста. 
Такі переліки питань є орієнтовними. 

Питання до експерта мають відповідати таким основним вимо-
гам [9, 537]: не виходити за межі спеціальних знань експерта і не 
мати правовий характер; бути визначеними, конкретними і корот-
кими; мати логічну послідовність; характеризуватися повнотою та 
мати комплексний характер. 

У найбільшій мірі їх застосування направлено на виявлення ди-
намічних властивостей почерку (координація, темп, ритм рухів, а 
також натиск). У розкритті закономірностей їхнього проявлення 
криміналісти бачать джерело цінної інформації, яка дуже корисна 
в цілях дослідження почеркових реалізацій, в особливості мало-
об’ємних підписів, коротких записів. 

Найбільш актуальною на даний час є розробка автоматизованої 
системи дослідження коротких почеркових об’єктів. Автоматизова-
ні системи виконують двояку функцію: з одного боку вони допо-
магають отримати інформацію про об’єкт, яка недоступна іншим 
шляхом; з іншого – звільняють експерта від стомлюючої нетворчої 
роботи, зводячи до мінімуму можливість суб’єктивних помилок. 

Висновки. Cудово-почеркознавча експертиза на сьогодні відіграє 
неабияку роль у судочинстві. Потреба у її призначенні постає кожно-
го разу, коли для вирішення чи розв’язання певних питань, з’ясуван-
ня обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, ви-
никає необхідність застосування спеціальних знань для дослідження 
рукописних записів, підписів. Як правило, необхідність у таких до-
слідженнях виникає у випадках потреби ідентифікації конкретної 
особи; визначення умов, у яких виконувався почерковий об’єкт; 
встановлення належності почерку виконавця до групи почерків, при-
таманних особам певної статі, віку або типу тощо. 

Підготовка матеріалів для проведення судово-почеркознавчої 
експертизи є системою процесуальних, організаційних, технічних 
дій і тактичних прийомів зі збирання необхідних для проведення 
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експертного дослідження об’єктів. Варто зауважити, що важливим 
тактичним положенням підготовки матеріалів є постійна взаємодія 
слідчого зі спеціалістом-почеркознавцем. 

У сучасний період судове почеркознавство є високорозвиненою 
предметною галуззю теорії судової експертизи і галуззю криміна-
лістики. Характерним для нього є подальший активний розвиток 
теоретичних засад судового почеркознавства; експериментальних 
розробок; узагальнень експертної практики; удосконалення існую-
чих методів і створення нових, більш ефективних методів експерт-
ного дослідження почерку. Оцінюючи стан судового почеркознав-
ства на даний момент, не можна назвати його застійним, тому що 
активні спроби розвивати його загальні та окремі напрями постій-
но здійснюються; коло питань, що вирішуються експертами-почер-
кознавцями, постійно розширюється, цьому сприяють теоретичні 
та експериментальні дослідження у галузі судового почеркознав-
ства. Основними перспективними напрямами роботи у сфері судо-
вого почеркознавства можна назвати такі: удосконалення існуючих 
та розробка нових методик дослідження: створення експертних 
систем, які базуються на методах експертних оцінок, для вирішен-
ня діагностичних та інтеграційних завдань в почеркових об’єктах, 
виконаних у незвичних умовах; розробка методів, заснованих на 
комплексному використанні спеціальних знань судового почер-
кознавства та суміжних експертних галузей. 
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Досліджується питання судово-почеркознавчої експертизи. Показано, що по-

треба призначення судово-почерковознавчої експертизи виникає лише тоді, коли 
для вирішення чи розв’язання певних питань, з’ясування обставин, що мають 
значення у кримінальному провадженні, виникає необхідність застосування спе-
ціальних знань для дослідження рукописних записів, підписів, за допомогою якої 
можуть підтверджуватися або спростовуватися певні обставини, на які посила-
ються сторони. Висвітлені деякі проблемні питання сучасної судово-почеркознав-
чої експертизи в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення. 

Annotation
Abstract we study the of forensic handwriting examination. It is shown that the 

nature of the appointment is necessary only when to address or resolve certain issues, 
clarify the circumstances relevant to the criminal proceedings, there is the need for 
specialized knowledge for the study of handwritten records, signatures, through which 
can confirmed or certain circumstances referenced parties. Highlights some problems of 
modern examination of handwriting in Ukraine and the ways of their solution. 
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defence of low TM. 

Потреба ефективного правового регулювання торговельних ма-
рок (надалі – ТМ) і зокрема забезпечення єдиного режиму охоро-
ни прав на них зумовлена економічними зрушеннями у структурі 
економіки та іноваційній політиці. Однак досягненню необхідного 
рівня такої ефективності не сприяють наявні розбіжності в існую-
чих понятійних категоріях стосовно ТМ у чинному законодавстві 
України співвідносно законодавству країн ЄС. 

Проблеми цивільно-правової охорони ТМ є тотожними пробле-
мам у системі правового захисту та охорони об’єктів інтелектуаль-
ної власності взагалі. Більше того, вдосконалення національного 
законодавства з цих питань, його гармонізації до міжнародно-пра-
вових норм повинні вважатися пріоритетними. 

Питання аналізу понятійного апарату ТМ, змісту цивільних 
правовідносин у сфері їх використання, чинного законодавства, 
імплементації міжнародно-правових актів, правового регулю-
вання охороноздатності та правової охорони ТМ в останні роки 
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досліджувались Бошицьким Ю. Л., Іолкіним Я. О. Малиновською  
Т. М., Немешем П. Ф., Піхурець О. В. Харитоновою О. І. та іншими 
науковцями України. Однак низка правових аспектів зазначеного 
кола питань досі ще є дискусійними. 

Подальших досліджень та узагальнень потребують понятійний 
апарат ТМ, видова характеристика ТМ, умови охороноздатності  
з метою підвищення рівня ефективності цивільно-правового захис- 
ту прав на ТМ. 

Символьна фіксація зв’язку між товаровиробником і його продук-
цією мала місце ще 5000 років до нової ери у багатьох тодішніх країнах. 
Тому варто вести мову не про зародження торгової марки, а про її ево-
люцію, оскільки з початку 13-го століття маркування товарів ставало 
обов’язковим в силу дії спеціальних законів. З часом, особливо в сучас-
них умовах, об’єкти інтелектуальної власності, одним з яких є і торгова 
марка, виступають вагомим фактором суспільного розвитку. 

Торгова марка, як об’єкт права інтелектуальної власності, є не 
тільки важливим інструментом у реалізації обороту товарів і по-
слуг на внутрішньому та зовнішньому ринках, сприяючи захисту 
інтересів виробника і споживача, але й виступає невід’ємним еле-
ментом ринкових відносин. 

Правове регулювання використання торгової марки в Україні 
здійснюється внутрішнім законодавством у відповідності до норм 
міжнародного права у цій сфері. Так, частиною внутрішнього законо-
давства України вже стали 18 (з 22 діючих) багатосторонніх міжнарод-
них договорів. На сьогодні чинне законодавство України з регламен-
тації правової охорони ТМ налічує значну кількість як ратифікованих 
міжнародних договорів так й інших нормативно-правових актів, проте  
в цілому ця нормативна база не має системного характеру свого розвитку,  
що призводить до виникнення колізій та протирічь у ньому.  
Тож становлення єдності у питаннях правового регулювання стосовно 
використання та захисту торговельних марок вимагає забезпечення 
єдності судової практики, в першу чергу – шляхом приведення законо-
давства України до вимог Всесвітньої організації інтелектуальної влас-
ності (ВОІВ) та міжнародної правозастосовчої практики. 

Відсутність в Україні належної внутрішньої законодавчої бази в 
галузі захисту права на ТМ обумовлена насамперед тим, що в умовах  
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адміністративної економіки вона не могла виконувати роль, що їй від-
водиться, а її функції мали дещо викривлений характер. Як наслідок 
– відсутність ефективного механізму захисту прав на ТМ та належ-
ної законодавчої бази, де б враховувалися інтереси як тих осіб, яким 
належить виключне право на ТМ, так і третіх осіб, що діють на вну-
трішньому і зовнішньому ринках товарів та послуг, що спричинило 
значну кількість порушень цих прав, оскільки з розвитком ринкових 
відносин в Україні почастішали прояви недобросовісної конкуренції, 
пов’язаної з незаконним використанням ТМ, і на жаль, масштаби та-
ких порушень зростають з року в рік. На сьогодні перехід економіки 
на ринкові засади та значне оновлення законодавства забезпечують 
ТМ пріоритетне місце серед інструментів ринкової торгівлі. 

Правова охорона ТМ захищає споживача від введення його в ома-
ну виробником продукції/товару, розвиває добросовісну конкурен-
цію, надає можливість використовувати репутацію та престиж, не 
допускаючи ситуації, коли споживач користуватиметься продукцією 
тих, хто створив ТМ, а не тих, хто не має до неї ніякого відношення. 
Окрім зазначеного, питання ефективності цивільно-правового захи-
сту ТМ достатньою мірою пов’язані з відсутністю єдиного визначен-
ня самого поняття “торговельна марка” як в законодавстві України, 
так і в науковій думці, хоча у торгово-економічному просторі ЄС  
застосовується уніфіковане його визначення – ‘‘trademark’’. 

Так, у різних нормативно-правових актах України при визначен-
ні поняття ТМ мають місце не однакові словосполучення, які роз-
кривають понятійну суть шляхом охоплення різних аспектів змісту. 
У силу цього, необхідність уніфікації визначення самого поняття 
ТМ має безпосередньо правове значення, оскільки відмінності у 
понятійних визначеннях стосуються як моменту виникнення права 
на ТМ, так і питань захисту права на неї. 

Разом з тим, чіткість і повнота визначення поняття ТМ вима-
гають і розгляду питання про поняття об’єкта цивільних прав та 
об’єкта цивільних правовідносин. Правова наука виходить із того, 
що ТМ є об’єктом цивільних правовідносин. Однак коректність  
такого твердження стосовно результатів творчої інтелектуальної 
діяльності може бути піддана сумніву, адже виходить, що об’єктом 
права є те ж саме, що є об’єктом зобов’язання. 
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Тільки поведінка (дія) фізичної особи здатна до реагування на 
вплив суб’єктивного права і правового обов’язку. Речі та результа-
ти творчої діяльності не здатні до такого реагування, тому вони не 
можуть бути об’єктами права у науковому розумінні. Таке мірку-
вання достатньою мірою співзвучне з позицією А. Я. Магазинера  
та О. І. Іоффе, котрі вважали за необхідне розділити об’єкт цивіль-
них правовідносин на матеріальний і юридичний. 

Це твердження безпосередньо повинно стосуватись і ТМ – в разі 
її реєстрації, використання, надання права на використання, вона 
стає об’єктом різних прав, а суб’єктивні права – елементами різних 
цивільних правовідносин, у яких є свій матеріальний і юридичний 
об’єкт. Так, у правовідносинах з надання права на використання ТМ 
необхідно розрізняти два об’єкти: нематеріальний об’єкт (напр. –  
її репутація) і зміст ТМ (смислові характеристики), а також ще один 
об’єкт – це дії зобов’язаної особи щодо використання ТМ. Такі дії 
суб’єктів і будуть “юридичним об’єктом”. У цьому випадку елемен-
тами правовідносин є: обов’язок зобов’язаної особи здійснити або 
не здійснити певну дію; право уповноваженої особи вимагати здійс-
нення або не вчинення зобов’язаною особою певних дій, що в поєд-
нанні становить зміст такої категорії правовідносин. 

Загальне визначення поняття ТМ не може бути cформульова-
но без встановлення і дослідження різних видів ТМ та їх видової 
класифікації. ТМ можуть бути класифіковані за видами залежно 
від їхнього зовнішнього оформлення, а також залежно від суб’єктів 
права на ТМ, що знайшло своє відповідне відображення у чинному 
законодавстві України – “ТМ може бути представлена будь-яким 
позначенням, яке виконано графічним способом за умови їх здатно-
сті відрізняти товари або послуги одного виробника від однорідних 
товарів і/або послуг іншого виробника, а їх зовнішня форма вира-
ження може бути різною”. Однак, на відміну від іноземного законо-
давства, жоден нормативний акт України не конкретизує способи 
такого зовнішнього оформлення.

У питанні дослідження функцій ТМ необхідним є відмежовува-
ти правові функції і функції економічної дійсності. Правові функ-
ції ТМ, як правового феномену, не відрізняються від функцій ци-
вільного права в цілому (охоронна, регулятивна тощо). Ці правові  
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функції слугують основою для виконання ТМ її економічних функ-
цій, обумовлюючи своєрідність ТМ серед інших об’єктів виняткових 
прав. Головною ж акумулюючою правовою функцією є – функція 
індивідуалізації товару, котра вміщує в себе своєрідні “підфункції”: 
надання товару найменування, зазначення відмінності між това-
рами, полегшення впізнавання товару, надання повної інформації 
про товар, спонукання до придбання товару, символізація гарантій. 
Слід зауважити, що функціональність ТМ в значній мірі залежить  
і від властивостей самого товару. 

Діючим законодавством України не передбачений перелік видів 
ТМ, проте – враховуючи специфіку об’єкта правового регулювання, 
ТМ можуть бути класифіковані на словесні, зображувальні, об’єм-
ні, комбіновані тощо. 

Словесні марки – у вигляді сполучень літер, слів чи фраз, як вже 
існуючих чи штучно створених. Основна вимога до них – легка ви-
мова на різних мовах. У словесних марках правовій охороні підля-
гають як саме слово, так і візуальні елементи такого слова. Питома 
вага таких ТМ в масі товарних знаків у країнах з високорозвиненою 
економікою досягає 70 відсотків. 

Зображувальні марки – позначення на площині графічних ком-
позицій будь-яких форм, котрі часто в символічній формі переда-
ють характеристику товарів чи товаровиробників. Головна вимога 
до цієї категорії ТМ – технологічність, тобто їх придатність для мар-
кування товарів чи послуг. 

Об’ємні марки – трьохвимірні фігури чи їх композиції, що не 
повинні просто повторювати зовнішній вигляд відомого предмета 
(наприклад, оригінальність упаковки). 

Комбіновані марки – поєднання елементів наведених вище ма-
рок (наприклад, поєднання малюнка і слова, малюнка і букв, ма-
люнка і цифр, слів і цифр тощо). 

Нетрадиційні торговельні марки – світлові, звукові, ароматич-
ні та інші марки. Зазначені марки підлягають реєстрації лише за 
умови технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднен-
ня інформації стосовно їх реєстрації. 

Ефективне управління ТМ за допомогою правових засобів базу-
ється на застосуванні різноманітних класифікаційних ознак ТМ, що 
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дозволяє визначати їх місце в інформаційній системі та ролі в процесі 
реалізації стратегічних і оперативних цілей товаровиробника. 

Право на ТМ виникає з моменту її реєстрації (видачу відповідно-
го свідоцтва) або використання, хоча стаття 494 Цивільного кодек-
су України, передбачає, що “набуття права інтелектуальної влас-
ності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом”. Зазначені 
факти мають одночасно як винятковий так і абсолютний характер. 

Винятковість полягає у забороні третім особам використовува-
ти ідентичну або подібну ТМ для маркування виготовлених товарів 
(або послуг), а також введення їх у товарообіг на території країни де 
діє охорона ТМ. Абсолютність проявляється в охороні знаку щодо 
його використання без згоди власника. 

Частина 1 ст. 493 ЦК України чітко регламентує, що “суб’єкта-
ми права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізич-
ні та юридичні особи”, тобто – фізичній особі не обов’язково мати 
правовий статус підприємця, як це має місце в законодавстві Росій-
ської Федерації, що є підставою для дискусій в Україні. 

Не існує в Україні обмеження і стосовно кількості осіб, які можуть 
мати права на марку. Таке право може одночасно належати кільком 
фізичним та (або) юридичним особам (колективна торгова марка). 

Право інтелектуальної власності на ТМ може бути визнано не-
дійсним у судовому порядку з встановлених законом підстав, а Сві-
доцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, 
що не набрали чинності від дати подання заявки. 

Актуальність і проблемність питань охорони інтелектуальної 
власності у сучасній Україні, нині є очевидними. Їх розв’язання по-
требує фундаментальних наукових досліджень та вагомих органі-
заційних змін з метою реформування двох складових частин меха-
нізму державної охорони права інтелектуальної власності – чинної 
нормативно-правової бази та інфраструктури для виконання зазна-
ченого законодавства. 

Разом з тим, навіть при швидкому вирішенні означеного кола про-
блем, ефективність правового захисту права інтелектуальної влас-
ності, зокрема права на ТМ, значною мірою буде залежати від рівня 
“охороноздатності” ТМ як об’єкта права промислової власності. 
Правовий захист цього виду власності здійснюється за відповідними  
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нормами ЦК України та Закону України “Про знаки”. Правова охо-
рона і захист ТМ може бути надана за умов додержання основних 
вимог: вона не повинна суперечити суспільним інтересам, принци-
пам гуманності і моралі та на неї не поширюються підстави для від-
мови у наданні правової охорони. 

Правовій охороні не підлягають ТМ, що не зареєстровані у вста-
новленому правовому порядку. Детально підстави для відмови у 
наданні правової охорони сформульовані у ст. 6 Закону про знаки 
шляхом перерахування тих, які не підлягають правовій охороні як 
ТМ. Так, не можуть отримати правову охорону позначення, які:

– по-перше, не можуть бути у винятковому використанні окремих 
осіб (однак такі позначення можуть бути включені в знак як 
не охоронювані елементи, якщо на це мається згода відповід-
ного компетентного органу або їх власників): державні герби, 
прапори та інші державні символи (емблеми), офіційні назви 
держав, емблеми, скорочені чи повні найменування міжнарод-
них міжурядових організацій, офіційні контрольні, гарантійні 
і пробірні клейма, печатки, нагороди та інші відзнаки;

– по-друге, в силу об’єктивних причин не зможуть виконува-
ти функції ТМ, оскільки звичайно не мають розрізняльної 
здатності та не набули такої внаслідок їх використання; скла-
даються лише з позначень, що є загальновживаними як по-
значення товарів і послуг певного виду; складаються лише з 
позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо 
зазначених у заявці товарів та послуг або у зв’язку з ними, зо-
крема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, 
призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлен-
ня чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або 
такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або 
особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються 
лише з позначень, що є загальновживаними символами і тер-
мінами; відображають лише форму, що обумовлена природ-
ним станом товару чи необхідністю отримання технічного 
результату, або яка надає товарові істотної цінності;

– по-третє, тотожні або схожі настільки, що їх можна сплутати, 
наприклад, з марками, раніше зареєстрованими чи заявле-
ними на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких  
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самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших 
осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі 
міжнародних договорів, учасницею яких є Україна, зокрема 
знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті  
6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; 
фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать 
іншим особам, які одержали право на них до дати подання 
до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними 
товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження 
товарів; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), 
зареєстрованими у встановленому порядку;

– по-четверте, відтворюють: промислові зразки, права на які нале-
жать в Україні іншим особам; назви відомих в Україні творів на-
уки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори 
мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права 
або їх правонаступників; прізвища, імена, псевдоніми та похідні 
від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди. 

Законодавство закріплює принцип не абсолютної, а відносної 
новизни позначень, що заявляються як ТМ, тобто новизна позна-
чення обмежується територією України. Це, зокрема, означає, що 
реєстрація того чи іншого позначення як марки у інших країнах не 
перешкоджає визнанню даного чи подібного позначення маркою в 
Україні, якщо тільки інше не випливає з міжнародних угод, учасни-
цею яких є Україна. 

При визначенні новизни позначення враховуються: по-перше, 
ТМ, зареєстровані чи заявлені для реєстрації в Україні; по-друге, 
марки, хоча і не зареєстровані на території України, але охоронюва-
ні на її території в силу міжнародних договорів. Ознака новизни тіс-
но пов’язана з поняттям пріоритету. Новизна марки визначається 
на дату пріоритету, яка, у свою чергу, встановлюється за загальним 
правилом за датою надходження правильно оформленої заявки на 
реєстрацію марки до Установи. Поряд з цим пріоритет марки може 
встановлюватися за датою подачі першої заявки на марку в іншій 
країні-учасниці Паризької конвенції з охорони промислової влас-
ності (конвенційний пріоритет), якщо в Установу України заявка 
надійшла протягом шести місяців із зазначеної дати. Виставочний 
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пріоритет може встановлюватися за датою початку відкритого по-
казу експоната на виставці, якщо в Установу України заявка на мар-
ку надійшла протягом шести місяців від зазначеної дати. Пріоритет 
марки може встановлюватися також за датою міжнародної реєстра-
ції товарного знаку відповідно до міжнародних договорів України. 

Заявник, що бажає скористатися правом пріоритету, протягом 
трьох місяців із дати подачі заявки до Установи подає заяву про прі-
оритет із посиланням на дату подачі і номер попередньої заявки та її 
копію з перекладом українською мовою або документ, що підтверджує 
показ зазначеної марки знака на виставці, якщо ці дії мали місце у дер-
жаві – учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власно-
сті. Якщо матеріали подано несвоєчасно, то право на пріоритет заявки 
вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення. 

Позначення розглядається як ТМ тільки у взаємозв’язку з то-
варами і послугами, для розрізнення яких вона використовується. 
Тому обсяг наданої правової охорони ТМ визначається наведеним у 
свідоцтві зображенням марки і переліком товарів і послуг, внесених 
до реєстру, якщо інше не встановлено законом. Отже, якщо особа 
зареєструвала марку для певної групи товарів і послуг, то її виключ-
ні права поширюються лише на використання цієї марки стосов-
но зазначених товарів та послуг. Що стосується інших груп товарів  
і послуг, то таке позначення може використовувати будь-яка особа. 

У світі існує два принципи надання правової охорони ТМ: ре-
єстраційний принцип і принцип першого використання. Україна 
належить до країн, що використовують реєстраційний принцип. Це 
означає, що одержати виключне право на ТМ можна шляхом її ре-
єстрації і отримання охоронного документа. Доречно враховувати, 
що у цьому випадку правова охорона ТМ обмежується територією 
тих країн, де вона зареєстрована. Однак із цього загального правила 
є певні винятки. Відповідно до ч. 3 ст. 494 ЦК України, набуття пра-
ва інтелектуальної власності на ТМ, яка має міжнародну реєстра-
цію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, 
не вимагає засвідчення свідоцтвом. Умови охорони прав на добре 
відому марку передбачені ст. 25 Закону про знаки. Насамперед не-
обхідно, щоб компетентний орган визнав марку добре відомою. Ви-
рішити це питання може Апеляційна палата ДСІВУ або суд. До того 
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ж рішення Апеляційної палати може бути оскаржено у судовому 
порядку. При визначенні того, чи є марка добре відомою в Украї-
ні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори: ступінь відомості 
чи визнання марки у відповідному секторі суспільства; тривалість, 
обсяг та географічний район будь-якого використання марки чи її 
просування, включаючи рекламування чи оприлюднення та пред-
ставлення на ярмарках чи виставках товарів чи послуг, щодо яких 
марка застосовується; тривалість та географічний район будь-яких 
реєстрацій чи заявок на реєстрацію марки за умови, що вона ви-
користовується чи є визнаною; свідчення успішного відстоювання 
прав на марку, зокрема територія, на якій марка визнана добре відо-
мою компетентними органами; цінність, що асоціюється з маркою. 
Цей перелік не є вичерпним. У кожній конкретній ситуації компе-
тентний орган у комплексі оцінює усі фактори. 

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду марка 
стала добре відомою в Україні, їй надається правова охорона в тому 
ж обсязі, якби вона була заявлена на реєстрацію в Україні. При цьо-
му вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені 
з тими, для яких марку визнано добре відомою в Україні, якщо її 
використання іншою особою стосовно таких товарів і послуг вка-
зуватиме на зв’язок між ними та власником добре відомої марки, 
і його інтересам буде завдано шкоди таким використанням. Таким 
чином, у випадку визнання марки добре відомою можливе розши-
рення обсягу її правової охорони. 

Суттєве місце у площині правового регулювання посідають між-
народні акти, двосторонні договори тощо, учасницею яких виступає 
Україна. У 2010 р. Міжпарламентською Асамблеєю держав-учасниць 
СНД був прийнятий Модельний кодекс інтелектуальної власності, 
підготовлений Україною, який доповнив наявне вже модельне зако-
нодавство у сфері ІВ. У будь-якому випадку законодавство у сфері 
інтелектуальної власності має комплексний характер. Адже, регулю-
ючи режим того чи іншого ОІВ, воно не рідко включає положення 
цивільного, адміністративного, конституційного, процесуального за-
конодавства тощо. Право інтелектуальної власності загалом, і кожен 
із його об’єктів зокрема, мають певний зв’язок з іншими галузями 
права, здійснюючи певний взаємний вплив одне на одне. 
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Сучасне українське законодавство у сфері інтелектуальної влас- 
ності виступає як специфічний комплекс нормативно-правових  
актів, що регулюють суспільні відносини, пов’язані зі сферою твор-
чої, інтелектуальної діяльності, що характеризується і певною само-
стійністю, і чітким взаємозв’язком із нормами інших галузей права. 
Можна говорити, що законодавство у сфері інтелектуальної влас-
ності – це складна внутрішньо зумовлена єдність законів і підза-
конних актів, об’єднаних одним предметом нормативно-правового 
регулювання (відносини у сфері творчої, інтелектуальної діяльно-
сті), узгодженістю імперативно-диспозитивного впливу на суспіль-
ні відносини, що виникають з приводу правової охорони та захисту 
прав інтелектуальної власності, та своєрідною системністю, спри-
чиненою ієрархією норм права інтелектуальної власності. Дослід-
жуючи сутність законодавства у сфері інтелектуальної власності, 
важливо окреслити його характерні ознаки:

– воно має власну сферу, мету і завдання правового регулюван-
ня, окреслені як в Конституції, так і в законах України, підза-
конних нормативно-правових актах, що стосуються творчої, 
інтелектуальної діяльності;

– у регулюванні суспільних відносин з інтелектуальної власності 
використовуються як імперативний, так і диспозитивний ме-
тоди правового регулювання;

– нормативно-правові акти, що регулюють сферу інтелектуальної 
власності, поділяються за предметом правового регулювання і 
систематизуються у послідовності за їх юридичною силою;

– законодавство у сфері інтелектуальної власності безпосеред-
ньо пов’язане з регулюванням статусу ОІВ, суб’єктів інтелек-
туальної власності, авторського та суміжних прав, прав про-
мислової власності тощо;

– як галузь загальної системи законодавства воно має комплек-
сний характер і включає джерела як публічного, так і приват-
ного права. 

Отже, законодавство у сфері інтелектуальної власності є досить 
складним утворенням нормативно-правових актів. Однак і йому 
притаманна певна система. Тому воно може називатися системним. 
Цю рису, поряд з іншими характеристиками, йому надають прави-
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ла ієрархії норм, що містяться у правових актах. Використання цих 
правил дає змогу, у разі виникнення колізій між нормативно-право-
вими актами, надати перевагу одному нормативно-правовому акту 
щодо іншого, зокрема, при застосуванні правил вертикальної та го-
ризонтальної ієрархії. 

Таким чином, серед основних ознак законодавства у сфері інте-
лектуальної власності можна виокремити такі, як множинність актів 
правового регулювання, імперативно-диспозитивний вплив на су-
спільні відносини, комплексність правових норм, системність норма-
тивно-правових актів, що регулюють інтелектуальну, творчу діяль-
ність. Важливим кроком на шляху вдосконалення державної системи 
охорони права інтелектуальної власності стала активна діяльність 
правотворчих органів щодо створення нормативно-правових актів, 
які закріплюють створення органів державної влади, громадських 
організацій, визначають функції, повноваження, порядок їх діяль-
ності та взаємодії у вищезазначеній галузі. За роки незалежності в 
Україні створено розгалужену інфраструктуру системи органів, ді-
яльність яких пов’язана з охороною прав у сфері інтелектуальної 
власності. Однак, аналіз діяльності цих органів охорони інтелекту-
альної власності свідчить про недостатній рівень її результативності, 
оскільки цьому законодавству можна надати ще одну характеристи-
ку – суперечливість. Насамперед це стосується наявності ЦК України 
та спеціальних законів, що регулюють сферу інтелектуальної власно-
сті, які й досі не приведені між собою у відповідність. Це ж стосується 
і багатьох інших галузевих законів, в яких щонайменше понятійний 
апарат суттєво різниться. Це стосується ГК України, Бюджетного, і 
Податкового кодексів, тощо. Все це загалом породжує наявність спо-
рів, які нерідко передаються на вирішення до судових органів, з ме-
тою захистити порушені права ОІВ. 

Таким чином, зазначену вище суперечливість можна визначити 
як одну з об’єктивних причин для проведення систематизації за-
конодавства у сфері інтелектуальної власності. Іншою причиною 
можна визначати зловживання. Недаремно ж говорять, що без на-
лежного впорядкування законодавчого масиву шляхом системати-
зації користуватись ним досить важко. А якщо взяти до уваги, що 
кількість законів із кожним роком зростає, то, зрозуміло, зростають  
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і труднощі при їх використанні. Зазначене дає змогу говорити, що 
створення повноцінного законодавства у сфері інтелектуальної 
власності є запорукою якісного управління економікою держави, 
побудови механізму сучасної економічної системи України і фор-
мування правової держави. Для країн з перехідною економікою, що 
недавно увійшли до СОТ (а Україна належить до таких країн), про-
блема забезпечення прав на інтелектуальну власність є надзвичай-
но важливою. Причому актуальність такого забезпечення стосуєть-
ся будь-яких аспектів сфери інтелектуальної власності. 

В умовах формування національного законодавства, що регу-
лює питання захисту ТМ, виникає ціла низка практичних питань, 
вирішення яких потребує глибоких теоретичних розробок та ви-
роблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо створення та 
формування нової системи захисту. І хоча сьогодні в Україні сфор-
мовано організаційну структуру органів, які забезпечують діяль-
ність у сфері правової охорони та захисту прав власників охорон-
них документів, однак негативні явища у сфері правової охорони та 
захисту ТМ потребують створення нової інфраструктури, система-
тизації державних управлінських функцій у цій сфері, адекватного 
їх перерозподілу між органами виконавчої влади. 

На підставі дослідження норм національного законодавства 
України, положень міжнародних нормативних актів і цивілістичної 
літератури можна сформулювати перелік позитивних умов щодо 
надання правової охорони ТМ в Україні:

– існування (об’єктивна форма вираження) ТМ у вигляді умов-
ного позначення (символу) або їх комбінації (за винятком тих 
позначень, використання яких в якості ТМ прямо забороне-
но законодавством або неможливо без спеціального дозволу 
компетентного органу держави);

– розрізняльна здатність ТМ (що розуміється як здатність конкрет-
ного умовного позначення ідентифікувати певний товар або по-
слугу і надавати можливість споживачеві розпізнавати цю ТМ  
і маркований нею товар (послугу) серед інших позначень, що  
використовуються у відношенні однорідних товарів (послуг);

– дотримання прав і охоронюваних законом інтересів третіх осіб 
щодо об’єктів, яким раніше була надана правова охорона на 
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підставі норм національного законодавства та/або міжнарод-
них угод;

– відповідність ТМ публічному порядку, а також принципам  
гуманності та моралі;

– реєстрація ТМ в порядку передбаченому законодавством  
(за винятком ТМ, визнаних загальновідомими, а також ТМ, 
правова охорона яким в Україні надається на підставі міжна-
родних нормативно-правових актів). 

Аналізуючи вищевикладені положення, доцільно можливими  
є такі висновки:

– у економіко-правовому значенні ТМ варто використовувати 
назву “торговельна марка”;

– вважати, що фізична особа може бути власником ТМ і без пра-
вового статусу суб’єкта підприємницької діяльності;

– у правовідносинах з використання ТМ доцільно розрізняти два 
взаємопов’язані об’єкти – нематеріальний об’єкт зі змістови-
ми смисловими характеристиками торговельної марки та дії 
зобов’язаної особи щодо використання ТМ. Тоді дії суб’єк-
тів будуть становити поняття “юридичний об’єкт”. У таких 
випадках змістом зазначених правовідносин буде обов’язок  
зобов’язаної особи на дію чи утримання від неї та право упов-
новаженої особи вимагати вчинення таких дій;

– для забезпечення єдності судової практики з питань викори-
стання ТМ необхідним є в першу чергу приведення законо-
давства України до вимог Всесвітньої організації інтелекту-
альної власності (ВОІВ) та міжнародної правозастосовчої 
практики;

– поняття “охороноздатність” ТМ охоплює характеристики 
умовного позначення (в т. ч. комбінації умовних позначень), 
котрі можна розглядати як критерії (умови )визначення охо-
роноздатності ТМ. Ними можуть бути:

 1) наявність об’єктивної форми вираження ТМ у вигляді 
умовного позначення (символу) або їх комбінації (за винят-
ком тих позначень, використання яких в якості ТМ прямо 
заборонено законодавством або неможливо без спеціального 
дозволу компетентного органу держави);
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 2) розрізняльна здатність ТМ (здатність конкретного умов-
ного позначення ідентифікувати певний товар або послугу і 
надавати можливість споживачеві розпізнавати цю ТМ і мар-
кований нею товар (послугу) серед інших позначень, що ви-
користовуються у відношенні однорідних товарів (послуг);

 3) здатність забезпечити дотримання прав і охоронюваних 
законом інтересів третіх осіб щодо об’єктів, яким раніше була 
надана правова охорона на підставі норм національного зако-
нодавства та/або міжнародних угод;

 4) відповідність ТМ публічному порядку, а також принципам 
гуманності та моралі;

 5) реєстрація ТМ в порядку передбаченому законодавством 
(за винятком ТМ, визнаних загальновідомими, а також ТМ, 
правова охорона яким в Україні надається на підставі міжна-
родних нормативно-правових актів). 
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Анотація
Стаття присвячена актуальним питанням наукового та нормативного аспек-

тів торговельних марок. У ній порушено питання функціонального навантаження 
торговельних марок, їх видів і специфічних складових в системі цивільних норма-
тивних відносин, з’ясовано критерії захисту торговельних марок. 

Annotation
The article is devoted the actually gwuestions trade mark in the scintific and 

normatively aspects. It contents the gwuestions of functions, its kind and spesifically 
elements of civil normative relations. There also the criterials of defence of trade mark. 
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старший викладач кафедри цивільного права та процесу

СУД ЯК СУБ’ЄКТ ДОКАЗУВАННЯ  
У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Ключові слова: судове доказування, змагальний процес, суб’єкти до-
казування, доказові повноваження, суд, особи, які беруть участь у справі. 

Keywords: judicial proving, contention process, subjects of judicial 
proving, evidential plenary powers, court, persons which take part in case. 

Обраний Україною шлях до побудови правової держави та ін-
теграції у європейський правовий простір вимагає поряд з іншим 
вдосконалення такої важливої сфери правозастосування як судо-
чинство. Результат такого вдосконалення в значній мірі залежить 
від повноважень суду у процесі встановлення фактичних обставин 
справи, адже збалансована і виважена участь суду у доказуванні за-
кладає фундамент для ухвалення справедливого судового рішення. 

Питання про суб’єкти судового доказування залишається диску-
сійним. До означеної проблеми в різний час звертались такі вчені як 
С. Курильов, В. Комаров, Т. Сахнова, Д. Луспеник, А. Бєлкін та інші. 
Дискусія з цього приводу триває багато років і каменем спотикання 
виступає питання про те, чи належить суд до суб’єктів доказування. 

Метою даної статті є дослідження питання про суб’єкти доказу-
вання, їх класифікацію та належність до них суду. 

Питання доцільності зарахування суду до суб’єктів доказування 
зазвичай досліджується в площині розмежування чи ототожнення 
судового доказування і пізнання. 

Автори, які розмежовують поняття судового доказування та пі-
знання, не зараховують до суб’єктів доказування суд [6, 65], а лише 
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сторони, оскільки “під доказуванням слід розуміти діяльність, яка 
має на меті переконати суд в істинності фактів, що ним розгляда-
ються” [5, 99]. 

Другий напрям у розробці теорії судового доказування запе-
речує протиставлення понять судового доказування та пізнання, 
відповідно до якого судове доказування визначається як діяльність 
суб’єктів щодо встановлення за допомогою вказаних процесуаль-
ним законом засобів і способів об’єктивної істинності наявності чи 
відсутності фактів, якими сторони обґрунтовують свої вимоги чи 
заперечення [4, 217]. 

Таким чином, суд, поряд з іншими учасниками процесу, зарахову-
ється до суб’єктів доказування. Слід погодитись, що визнання за су-
довим доказуванням єдності логічної і процесуальної діяльності є до-
статнім аргументом для висновку про те, що суб’єктами доказування є 
не лише сторони, інші особи, які беруть участь у справі, а і суд [9, 348]. 

Змагальна модель процесу, яка формується в українському ци-
вільному судочинстві, також є вагомим чинником, з огляду на який 
одні автори зараховують суд до суб’єктів доказування, інші катего-
рично виступають проти цього. Висловлюються думки про те, що 
у зв’язку з поглибленням змагальних засад в судочинстві суд пере-
став бути суб’єктом доказування і “не повинен нічого доказувати 
за своєю ініціативою, оскільки це – обов’язок сторін, які корис-
туються рівними правами щодо надання доказів, їх дослідження  
та доведення перед судом переконливості цих доказів. 

Отже, сторони виконують функцію суб’єктів доказування при 
встановленні юридично значущих фактів” [7, 12–17]. Схожу думку 
поділяє низка авторів, вважаючи, що покладання на суд обов’яз-
ку збирати докази не відповідає принципу змагальності, адже цей 
обов’язок має лежати на сторонах. Також висловлюються погляди 
про те, що призначення суду в змагальному процесі полягає у ви-
рішенні справи по суті, а не у доказуванні. Функція суду стосовно 
сторін повинна носити субсидіарний характер – створити необхід-
ні умови для виконання сторонами їх процесуальних обов’язків  
і здійснення наданих їм прав. 

Такі погляди поділяють інші автори. Зокрема, В. Комаров зазна-
чав, що “роль суду має залежний від змагальності характер сторін  
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і зводиться до збору доказів. За таких умов суд не може бути суб’єк-
том доказування, оскільки інше означало б те, що суд має заінтере-
сованість у справі, яку він розглядає. Цей висновок, який є похідним 
від суб’єктної активності сторін як основних суб’єктів доказування, 
означає, що суд, здійснюючи правосуддя, ухвалює судове рішення 
у справі лише на підставі тих юридико-фактологічних даних, які 
надаються сторонам і ґрунтуються на правовій позиції сторін. Ні-
яких дій, які спрямовані на додатковий збір доказів у справі з метою 
перевірки їх тверджень або заперечень, офіційно суд не здійснює. 
Отже, кінцевою метою судового доказування сторін є переконання 
суду в наявності своєї правової позиції” [477]. Крім цього, А. Бєл-
кін вважав, що “суд стоїть над сторонами в процесі, він судить, а не 
доказує, йому належить лише на стадії судового слідства функція 
дослідження та оцінки наданих сторонами доказів. Але реалізація 
цієї функції ще не значить участі в доказуванні, бо суд не повинен 
збирати докази, тобто формувати доказову базу” [1, 26]. 

Іншу позицію займають автори, які вважають, що посилення 
змагальних засад у процесуальних галузях права України надає 
сторонам значну ініціативу у формуванні доказового матеріалу, 
але це не є підставою для виключення суду з кола суб’єктів дока-
зування. Зокрема, С. Васильєв зазначав, що суд і надалі відіграє 
важливу роль у доказуванні, оскільки “вирішує усі питання, що 
виникають у судовому доказуванні, безпосередньо досліджує 
докази, подані іншими суб’єктами доказування, перевіряє істин-
ність даних, поданих як докази, і в результаті їх оцінки встанов-
лює фактичні обставини, що мають значення для правильного  
вирішення справи” [2, 7]. 

І справді, визначення ролі суду в доказуванні як пасивного ре-
фері сторін є заохочення сильного, але не правого. Висловлюються 
думки про суд як суб’єкт доказування “в організаційно-правовому 
розумінні – коли задовільняються клопотання сторін про витребу-
вання доказів, коли здійснюється контроль за своєчасним надан-
ням доказів тощо. Далі, якщо виходити тільки з того, що суд несе 
відповідальність за доказування (а іншого і бути не може, оскільки 
у випадку оскарження рішення воно може бути скасоване), то вже 
цього достатньо, щоб вважати суд суб’єктом доказування” [3, 19].  
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Слушність висловлених міркувань, на наш погляд, знаходить під-
твердження у нормах Цивільного процесуального кодексу України 
(надалі – ЦПК), який надає суду значні доказові повноваження, 
починаючи від формування предмета доказування (ст. 130 ЦПК), 
сприяння у встановленні обставин (ст. 10 ЦПК), та забезпеченні та 
витребуванні доказів (статті 132, 133, 137 ЦПК) та закінчуючи їх до-
слідженням (ст. 159 ЦПК) та оцінкою (ст. 212 ЦПК). 

Не будучи прихильником неконтрольованої доказової активнос-
ті суду, слід зазначити, що повноваження суду в процесі доказування 
мають бути поєднанням серйозно обмежених вимогою безсторон-
ності повноважень суду щодо збирання доказів, практично необ-
межених повноважень суду щодо оцінки доказів і обмежені лише 
в окремих моментах повноваження суду щодо організації процесу 
доказування. Така комбінація в повній мірі відображає вимогу збе-
реження публічності процесу, стимулює активність сторін там, де в 
силу нейтрального становища її не може проявити суд, і забезпечує 
дотримання законності в діяльності сторін по доказуванню. 

Слід зазначити, що європейська наукова думка розглядає право-
суддя як послугу [8, 77], а “громадяни оцінюють роботу судів, наскіль-
ки їх задовільняє рівень отриманих ними судових послуг” [11, 21].  
Відповідно, суддю слід розглядати як надавача правосудних послуг, 
якість яких напряму залежить від ефективного процесу доказуван-
ня, суб’єктом якого, на нашу думку, безперечно, виступає суд. 

Класифікація суб’єктів доказування. Важливим питанням при 
визначенні суб’єктів доказування є правильний вибір критерію їх 
класифікації. З цього приводу в літературі висловлена думка про те, 
що базовим моментом класифікації суб’єктів процесуального дока-
зування є процесуальні інтереси при вирішенні справи. В зв’язку з 
цим суб’єкти доказування можуть поділялись на лідируючих суб’єк-
тів (суд), осіб, безпосередньо заінтересованих в результатах справи –  
суб’єктів – “споживачів” результатів процесу та їх представників, та 
інших суб’єктів, що залучаються в процес доказування (свідки, екс-
перти, перекладачі) [10, 112]. 

Іншим критерієм класифікації, що, на наш погляд, більше заслу-
говує на увагу, визначається підстава участі у доказуванні, відпо-
відно до якої кожен із суб’єктів доказування відіграє певну, взяту 
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на себе (в силу закону чи добровільно) роль. Так, суд, прокурор  
чи законний представник беруть участь в доказуванні з обов’язку, 
який на них покладений законом, договірний представник здійс-
нює доказування відповідно до вимог договору, тобто, ці особи є 
суб’єктами обов’язку доказування. Інша група є суб’єктами права 
доказування, до якої зараховують позивача, відповідача та третіх 
осіб. Тобто, їх участь у процесі доказування містить елемент до-
бровільності. Крім цього суб’єкти доказування також поділяють на 
осіб, які обстоюють у доказуванні власні інтереси (сторони та треті 
особи, стягувач у наказному провадженні) та осіб, які захищають 
та представляють у доказуванні інтереси інших осіб (прокурор та 
представники сторін і третіх осіб). 

Разом з тим не поділяємо поглядів щодо зараховування до 
суб’єктів доказування осіб, які сприяють доказуванню і здійсненню 
правосуддя (свідок, експерт, перекладач, спеціаліст, секретар судо-
вого засідання), оскільки, по-перше, такому об’єднанню суперечать 
різні процесуальні функції зазначених осіб, які сприяють доказу-
ванню та здійсненню правосуддя, а по-друге, ті особи, які мають 
певну причетність до доказування (свідок, експерт, спеціаліст) не є 
суб’єктами доказування, а лише залучаються до доказування. 

Висновки. Таким чином, суб’єктами доказування є не лише сто-
рони, інші особи, які беруть участь у справі, а й суд. Безперечно, 
зростаюча доказова активність сторін у цивільному змагально- 
орієнтованому процесі важлива, але недостатня для правильного 
встановлення фактичних обставин справи. Адже мета судового до-
казування полягає не в механічному наповненні справи доказами, 
наданими сторонами, а у формуванні судом точних висновків на їх 
основі для обґрунтування рішення, для захисту права. Такі висно-
вки суд може зробити, належно дослідивши надані сторонами дока-
зи та давши їм оцінку. 

Суд як надавач правосудних послуг має довести сторонам як спо-
живачам таких послуг шляхом обґрунтування у судовому рішенні 
факт порушення права, для захисту якого проводився судовий роз-
гляд, чи відсутність такого порушення. З огляду на це, суб’єктами 
доказування у цивільному процесі поряд зі сторонами та іншими 
особами, які беруть участь у справі, є суд. 
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Важливим критерієм для класифікації суб’єктів доказування 
є значимість доказової діяльності суб’єктів доказування для пра-
вильного вирішення судової справи. 

За цим критерієм суд, сторони та інші особи, які беруть участь 
у справі, доцільно класифікувати на основні та факультативні 
суб’єкти доказування. Основними суб’єктами доказування є сто-
рони, які забезпечують справу доказовим матеріалом, спонукувані 
бажанням переконати суд у своїй правоті. Суд також належить до 
основних суб’єктів доказування, оскільки він встановлює обста-
вини справи шляхом дослідження та оцінки лише тих доказів, які 
подані сторонами. 

Доказова діяльність сторін та суду здійснюється різними проце-
суальними шляхами через реалізацію доказових прав та обов’язків, 
які мають бути максимально збалансовані. Збалансування має по-
лягати у ефективній взаємодії та розумному співробітництві. 

Інші особи, які беруть участь у цивільній справі, у зв’язку з відсут-
ністю матеріально-правової заінтересованості в результатах розгля-
ду справи відіграють у доказуванні допоміжне, другорядне значення, 
а тому належать до факультативних суб’єктів доказування. 
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Анотація
Стаття присвячена дослідженню ролі суду у встановленні фактичних обставин 

справи у змагальному цивільному судочинстві України. З’ясовано наявність у суду 
доказових повноважень, існування яких свідчить про доцільність його зарахуван-
ня до суб’єктів доказування. Проаналізовано підставу віднесення суду до суб’єктів 
доказування сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Здійснено класифіка-
цію суб’єктів доказування. 

Annotation
The article is devoted research of role of court in establishment of actual circumstances 

of case in the contention civil legal proceeding of Ukraine. A presence at the court of 
evidential plenary powers existence of which testifies about expedience of his put to 
the subjects of proving is found out. The substateliness of attributing to the subjects of 
proving of sides and other persons which take part in case is analysed. Classification of 
subjects of proving. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Важливим еле-
ментом для реалізації права на освіту є визначення основних прин-
ципів формування політики держав стосовно осіб з обмеженими 
можливостями здоров’я, які повинні зобов’язувати їх уряди бути 
відповідальними за впровадження системи, котра працює на усу-
нення умов, що спричиняють дискримінацію та обмеженнями мож-
ливості досягнути однакового з іншими громадянами рівня життя, 
в тому числі, й можливості одержати освіту. 

Зв’язок проблеми із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Основним завданням міжнародного регулювання 
прав інвалідів на освіту є відображення основних норм у національ-
них правових системах. Держави мають визнавати усі принципи, 
які закріплені у міжнародних документах, щодо рівних можливо-
стей в галузі початкової, середньої та вищої освіти для дітей, молоді 
та дорослих, що мають інвалідність в інтегрованих структурах, та 
створити всі умови щодо уникнення дискримінації осіб з особли-
вими потребами. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Міжнародно-право-
ве дослідження цієї теми охоплює висвітлення лише окремих аспек-
тів прав інвалідів у сфері міжнародного захисту прав людини. 

Питанням захисту прав інвалідів займалася Лихіна Т. А., яка у 
своїх роботах досліджувала проблему міжнародного регулювання 
і національно-правову імплементацію конвенційних норм та зо-
бов’язань у правову систему держав у сфері захисту прав інвалідів. 

Іваненко В. А. досліджував питання соціальних прав людини і 
соціальних обов’язків держав в спектрі міжнародного та конститу-
ційного права. 

Протягом останніх десяти років дослідженню проблеми залу-
чення дітей з особливими потребами до навчання в загальноосвіт-
ніх навчальних закладах, їх реабілітації та соціалізації до суспільних 
норм займалися такі науковці як Євтухова Т., Ляшенко В., Іванова І.,  
Столяренко О., Шевчук А., Савченко О. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Вирішення існуючих проблем у даній сфері повинні сприяти здо-
буттю вищої освіти, зробити її доступною для всіх, враховуючи ін-
телектуальні здібності індивіда та створюючи всі умови щодо до-
тримання положень Конвенції про права інвалідів. 

Постановка завдання. Визначити принципи, які закріплені у між-
народних документах, щодо рівних можливостей осіб з особливими 
потребами на освіту та уникнення їх дискримінації. Дати визначення 
інклюзивної освіти у міжнародному праві та встановити її важли-
вість у реалізації права на освіту дітей з особливими можливостями. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Існуючі міжна-
родні стандарти в галузі основних прав людини передбачають мож-
ливості участі кожної людини у суспільному житті, а особливо це 
стосується осіб з фізичними чи психічними вадами. 

Термін “діти з особливими потребами” стосується дітей до 18 
років, які потребують додаткової навчальної, медичної і соціальної 
підтримки з метою покращання здоров’я, розвитку, навчання, уча-
сті в громадському житті. 

Основним джерелом захисту прав людини з особливими по-
требами є Конвенції про права інвалідів, яка була ратифікована 
Україною у 2009 році. В ній зазначається, що всі держави-учасниці  
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вживають усіх необхідних заходів для забезпечення повного здійс-
нення дітьми-інвалідами всіх прав людини й основоположних сво-
бод нарівні з іншими дітьми. В усіх діях стосовно дітей-інвалідів пер-
шочергова увага приділяється реалізації ними своїх основних прав, 
які передбачені у Конвенції. Держави-учасниці створюють умови, 
щоб діти-інваліди мали право вільно висловлювати свої погляди з 
усіх питань, що їх стосуються, отримувати допомогу, яка відповідає 
інвалідності та вікові, а також реалізації всіх інших прав. Держава 
гарантує дітям-інвалідам дошкільне виховання, здобуття освіти на 
рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям. Дошкільне вихо-
вання, навчання інвалідів здійснюється в загальних або спеціальних 
дошкільних та навчальних закладах. Професійна підготовка або пе-
репідготовка інвалідів здійснюється з урахуванням медичних пока-
зань і протипоказань для наступної трудової діяльності [1]. 

У міжнародному праві не існує чіткого визначення інклюзивної 
освіти, а лише гарантується право на освіту людей з особливими 
можливостями. Вперше це було висвітлено у Загальній декларації 
прав людини у 1948 р. і тому знайшло своє подальше відображення 
у всіх міжнародних документах у сфері освіти. 

Взагалі термін інклюзія (від англ. inclusion – включення) озна-
чає процес збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі, і на-
самперед, що мають труднощі у фізичному розвитку. Він припускає 
розробку і застосування таких конкретних рішень, які зможуть 
дозволити кожній людині рівноправно брати участь в академічному 
і суспільному житті [2, 8]. 

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується 
на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права 
навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з 
особливими освітніми потребами, зокрема дитини з особливостями 
психофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього закладу [2, 8]. 

При інклюзивному навчанні робота з дітьми у загальноосвітніх 
школах проводиться з використанням спеціальних методів, які вра-
ховують індивідуальні можливості кожної дитини в цілому. Ідео-
логією інклюзивної освіти є виключення будь-якої дискримінації 
та рівне ставлення до усіх людей, незважаючи на їхні фізичні вади, 
створення спеціальних умов навчання для дітей з особливими по-
требами. Така категорія осіб у майбутньому може бути приречена 
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до неможливості подолання певних життєвих труднощів, немож-
ливістю реалізації себе як повноправного члена суспільства, адже 
отримані знання не можуть бути ними використані. 

В інклюзивних класах діти з особливими потребами включе-
ні в освітній процес на загальних підставах, що дає їм можливість 
освоїти нові форми поведінки, вчать спілкуванню з іншими людь-
ми, вчать виявляти активність, ініціативу до певного роду роботи, 
досягати згоди у розв’язанні проблем та поставлених завдань, при-
ймати самостійні рішення і нести відповідальність за них. 

Саме Декларація ООН про права розумово відсталих осіб, яка 
була прийнята 20.12.1971 року є одним із перших нормативно-пра-
вових документів щодо визнання осіб з порушеннями психофізич-
ного розвитку суспільно-повноцінною в соціальному сенсі мен-
шиною, яка потребує соціального та правового захисту. В основі 
інклюзії лежить право людини на освіту, проголошене у Всесвітній 
декларації прав людини у 1948 році, де зазначається: “Кожен має 
право на освіту...освіта має бути спрямована на розвиток люд-
ської особистості та посилення поваги до прав людини та основних 
свобод...” [3]. Також, важливими є положення “Конвенції про пра-
ва дитини” (ООН, 1989 р.), такі як право дитини не зазнавати дис-
кримінації. Зокрема, у статті 23 йдеться, що дитина з особливими 
освітніми потребами повинна мати: “доступ до освіти, виховання, 
медичного обслуговування, реабілітаційних послуг, професійної під-
готовки, максимально можливої соціальної інтеграції та індивіду-
ального розвитку, включаючи його чи її культурний та духовний 
розвиток”. У Стаття 29 “Цілі освіти” зазначає, що освіта дитини має 
бути спрямована на розвиток особи, талантів, розумових і фізичних 
здібностей дитини в найповнішому обсязі, освіта повинна сприяти 
розвитку потенціалу дитини в усіх сферах [4]. 

У Конвенції про права дитини зазначається, що “Держави визна-
ють право дитини на освіту, з метою поступової реалізації цього 
права на основі надання рівних можливостей, де вони повинні:

– забезпечити обов’язковою, доступною, безоплатною освітою 
всіх дітей;

– сприяти здобуттю середньої освіти у різних формах, в тому 
числі загальноосвітнє і професійне навчання; зробити їх мож-
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ливими і доступними для кожної дитини, а також розробити 
відповідні заходи, як впровадження безкоштовної освіти та 
надання, за потреби, фінансової допомоги;

– зробити здобуття вищої освіти доступною для всіх на основі 
врахування інтелектуальних здібностей у будь-який дореч-
ний спосіб;

– забезпечити доступність освітньої і професійної інформації 
для всіх дітей;

– вживати заходів для регулярного відвідування школи та змен-
шення випадків відрахування зі школи” [4]. 

У Декларації прав дитини, яка була прийнята 1959 році зазначаєть-
ся, що дитина, яка є неповноцінною у фізичному, психічному або соці-
альному відношенні, повинна забезпечуватися спеціальним режимом, 
освітою і піклуванням, необхідним зважаючи на її особливий стан [5].

Важливу роль у визначенні права на освіту відіграла Саламанська 
Декларація 1994 року, яка була прийнята на Всесвітній конференції 
щодо освіти осіб з особливими потребами. Ця Декларація містить за-
клик до урядів всіх країн затвердити на законодавчому рівні принцип 
інклюзивної освіти та приймати до загальноосвітніх шкіл усіх дітей, 
якщо не має виняткових випадків, які унеможливлюють це [6].

Мета програми дій щодо освіти осіб з особливими освітніми по-
требами 1994року полягає в тому, щоб слугувати основою для ви-
роблення політики й спрямовувати діяльність урядів, міжнародних 
організацій, національних установ з надання допомоги у реалізації 
положень Саламанської декларації. Кожна особа з проблемами роз-
витку має право виявити власні побажання щодо своєї освіти в тій 
мірі, в якій це може бути точно встановлено. Батьки користуються 
невід’ємним правом на те, щоб з ними консультувалися стосовно 
форм освіти, які б найкращим чином відповідали потребам, обста-
винам життя чи сподіванням їхніх дітей. [7, 45]

В “Стандартних правилах забезпечення рівних можливостей для 
інвалідів”, що були затвердженні 20 грудня 1993 року на 48 сесії Ге-
неральної Асамблеї ООН було визначено умови, за яких має здійс-
нюватися навчання в інтегрованому середовищі. Це, перш за все:

– навчання у звичайних школах передбачає забезпечення по-
слуг перекладачів та інших відповідних допоміжних послуг.  
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Потрібно гарантувати відповідний доступ та допоміжні по-
слуги, що необхідні для задоволення потреб осіб з різними 
формами інвалідності;

– відповідальність за освіту інвалідів в інтегрованих структурах 
мають бути покладені на органи загальної освіти;

– до процесу навчання на всіх рівнях необхідно залучати бать-
ківські громади та організації інвалідів;

– навчанням забезпечити всіх дітей з різними формами та ступе-
нями інвалідності, в т. ч. найтяжчі;

– особливу увагу варто приділяти дітям раннього віку, які є інвалі-
дами, дітям-інвалідам дошкільного віку, дорослим-інвалідам [8].

Аналіз міжнародних документів приводить нас до висновку, що 
в жодному з них немає визначення поняття інклюзивної освіти. 
Велика увага приділяється реалізації прав на освіту людям з осо-
бливими потребами, процесу здійснення навчання та відсутності 
дискримінації такої категорії людей. Міжнародний підхід до цього 
питання базується лише на таких принципах:

1) доступність та обов’язковість освіти;
2) рівність та відсутність дискримінації;
3) право на якісну освіту. 
Також важливу роль у розвитку інклюзивної освіти відіграють 

міжнародні організації, які здійснюють дослідження у сфері роз-
витку інклюзивної політики різних країн. 

Відповідні документи ООН спрямовані на розвиток та підтрим-
ку інклюзивної освіти, і в них зазначено:

– аби втілювати інклюзивну освіту, держави мають застосовува-
ти гнучкі навчальні програми, які можна адаптувати до різ-
них потреб дітей;

– необхідно впроваджувати безперервне навчання вчителів та на-
давати їм всебічну підтримку;

– місцеві громади мають формувати ресурси для забезпечення 
такої освіти [6, 76].

Організація Економічної Співпраці та Розвитку (OECD) тісно 
співпрацює з ЮНЕСКО і EUROSTAT і є найбільшим статистичним 
центром Європейського Союзу. Одним з її операційних підрозділів 
є Центр освітніх досліджень та інновацій, який ініціює дослідження  
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та втілення проектів, що мають на меті впровадження реформ  
[8, 211]. Низка досліджень, які проводила ОЕСD у різних країнах,  
забезпечила такі основні висновки:

а) концепція соціальної справедливості, яка ґрунтується на пра-
вах людини, зазначає всюди, де це можливо: діти з особли-
вими потребами мають навчатися у загальноосвітніх, а не в 
окремих навчальних закладах;

б) різноманітні національні підходи до залучення дітей з особли-
вими потребами до загальноосвітніх закладів забезпечують 
цінний досвід для ширших дебатів про освітню різноманіт-
ність й справедливість [8, 212].

Міжнародний досвід інклюзивної освіти показує, що всі діти з 
особливими потребами повинні досягати таких самих результатів 
у навчанні, як і їхні однолітки. Тому виникає багато питань щодо 
правильного підходу до навчального процесу, який повинен бути 
доступним, зрозумілим та ефективним для такої категорії осіб. Не 
кожна дитина витримує такого роду навантаження і тому якась ча-
стина просто відмовляється від навчання, адже система до кінця ще 
не готова задовольнити спеціальні потреби таких дітей. Потрібно 
розуміти, що школярі, які вибувають, стають відокремленими від 
загальної системи освіти і позбавляються можливості розвиватися і 
спілкуватися на загальних підставах. На нашу думку, тільки інклю-
зивні підходи та принципи дозволять таким учням досягти успіху у 
навчанні та можливості адаптації у суспільстві. 

Особливої уваги в демократичному суспільстві потребують громадя-
ни з обмеженими фізичними можливостями, а тому ще однією з про-
блем, яку мають вирішити держави, є пошук інструментів соціальної та 
правової реабілітації, спеціального навчання, адаптації та інтеграції в 
суспільство молоді з обмеженими фізичними можливостями [9, 33]. 

Аналіз міжнародного досвіду отримання освіти говорить про те, 
що інклюзивне навчання є основним джерелом для здобуття освіти 
людьми з обмеженими можливостями. Однак, діти з особливими 
потребами мають можливість здобути освіту як в спеціальних на-
вчальних закладах, так і у закладах масового типу. 

Російські науковці К. І. Холостова и Н. Д. Дементьева зазнача-
ють, що “в теоретико-методологічному розумінні будь-яка особа 
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має ті чи інші відхилення від середньостатистичної норми і завдя-
ки цьому явищу є самостійною, відмінною від інших особистістю. 
Кожен індивід має ті чи інші особливі потреби, до яких суспільство 
повинно пристосовувати свої зовнішні умови. Усе соціальне життя 
організовується як неперервний процес компромісів в організації 
функціонування між особистістю та індивідом, групою і суспіль-
ством. При цьому повага прав особистості передбачає в той же час 
визнання прав суспільної спільноти [10, 42]. 

Висновки з дослідження. Виведення визначення інклюзивної 
освіти у міжнародному праві має не лише теоретичне, а й практич-
не значення. Найважливішим завданням міжнародного регулюван-
ня прав на освіту осіб з обмеженими фізичними можливостями є 
закріплення основних норм у національних правових системах. Ос-
нову міжнародно-правових обов’язків держав повинні становити 
норми юридичного характеру, які містяться у Конвенції про права 
інвалідів. Кожна держава повинна сприяти здобуттю початкової, 
середньої та вищої освіти, зробити її доступною для всіх на основі 
врахування інтелектуальних здібностей, а також має створити всі 
умови щодо уникнення дискримінації осіб з особливими потреба-
ми та дотримання положень Конвенції про права інвалідів. 
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Анотація
Стаття присвячена дослідженню права інвалідів на освіту у міжнародному 

праві та її важливість у здійсненні навчання дітей з особливими можливостями. 
Особливу увагу приділено питанню визначення стандартів, які закріплені у між-
народних документах, щодо рівних можливостей осіб з особливими потребами на 
освіту та уникнення їх дискримінації при реалізації такого права. 

Annotation
The article is dedicated to a research of the rights of disable people for being 

educated and the importance of international law in handicapped children education. 
Particular attention is paid for determination standards that are reflected in international 
documents of equal opportunities for people with disabilities for education and avoiding 
discrimination in the implementation of this right. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Митні відносини 
належать до тих сфер міжнародно-правового регулювання, в яких 
зацікавлені практично всі держави сучасного світу. Про це свідчить 
і значна кількість держав-членів Всесвітньої Митної Організації, 
яка робить її однією із найбільших міжнародних організацій за ко-
лом учасників. Саме тому актуальним є дослідження основних заса-
да та особливостей членства в Всесвітній Митній Організації. 

Інститут членства в міжнародній організації є одним із най-
важливіших у системі права міжнародних організацій. Він слугує 
юридичним оформлення участі держави в роботі міжнародної ор-
ганізації. Норми, що його формують, визначають порядок, характер  
і зміст участі членів міжнародної організації в її роботі, а також ос-
новні форми цієї участі. 

На важливості інституту членства в міжнародній організації на-
голошують і в доктрині права міжнародних організацій. Як слушно 
наголошував В. Моравецький: “Склад членів грає вирішальну роль 
у здатності організації до дії” [1, с. 51]. Інший представник науки 
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міжнародного права, Т. І. Левицький вказує, що: “В кінцевому ра-
хунку існування самої міжнародної організації залежить від дер-
жав-членів цієї організації” [2, 50]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання членства 
в міжнародних організаціях досить детально досліджені вітчизня-
ною і зарубіжною доктринами міжнародного права. Про них йдеть-
ся в працях таких відомих вчених-міжнародників як Г. М. Вельямі-
нова, О. Н. Журека, Л. А. Лєвіна, Т. І. Левицького, В. Моравецького,  
Т. Н. Нєшатаєвої, Е. А. Шибаєвої, І. І. Лукашука та інших. Крім цьо-
го, вказаним питанням присвячено норми установчих документів 
окремих міжнародних організацій, які, на жаль, рідко аналізуються 
науковцями і висвітлюються в доктрині. Саме тому, слід констату-
вати, що питання членства у Всесвітній Митній Організації зали-
шилось поза увагою юристів-міжнародників. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Власне, саме 
поняття “членство в міжнародні організації” в доктрині міжнарод-
ного права розглядається як: “інститут права міжнародних органі-
зацій, який об’єднує норми, що регулюють порядок і умови вступу, 
види членства, сукупність їх прав та обов’язків, питання призупи-
нення та припинення участі в міжнародних організаціях, а також 
відповідальність держав як членів організації” [3, 17–19]. 

Існують різні види членства в міжнародних організаціях. Зокре-
ма, І. І. Лукашук виділяв:

a) повне членство – члени володіють повним об’ємом прав та 
обов’язків відповідно до статуту міжнародної організації;

b) асоційоване членство – від повного членства відрізняється 
відсутністю права брати участь у голосуванні і бути обраним 
у виконавчі органи;

с) статус спостерігача;
d) консультативний статус [4, 56]. 
Окрім того, в доктрині міжнародного права виділяють й інші статуси 

членів міжнародної організації, зокрема Є. О. Шибаєва, М. Поточний,  
Т. І. Левицький та ін. виділяють первісних членів та тих, що приєднали-
ся. До першої категорії відносяться держави, які брали участь в розробці 
установчого акту, а також держави, що не брали участі в його розробці, 
але підписали і ратифікували його із самого початку [5, с. 27–28]. 
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Відповідно, первісними членами Всесвітньої Митної Організації 
слід вважати ті держави, які приєдналися до Конвенції про ство-
рення Ради Митного Співробітництва з моменту її підписання і до 
її вступу в дію, тобто з 15 грудня 1950 р. до 4 жовтня 1951 р. Такими 
є 12 держав – Бельгія, Франція, Західна Німеччина, Греція, Іслан-
дія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Швеція, 
Об’єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії [6]. 

Щодо другого виду – ті, що приєдналися, то їх визначають як:  
“...держави, що стали членами організації після початку її діяльно-
сті шляхом приєднання до установчого акту у відповідності із вста-
новленими правилами” [7, с. 56]. До Всесвітньої Митної Організації  
належить 167 держав-членів, які приєдналися до її Статуту протя-
гом наступних 60 років після його вступу в силу. 

Проте в доктрині наголошують, що за будь-якого з цих видів 
членства об’єм прав та обов’язків буде однаковий. Як вказує Т. І. Ле- 
вицький, єдиною різницею між членами в цьому випадку є об’єк-
тивні обставини – первісні члени не потребують проходити спе-
ціальні процедури стосовно вступу в міжнародну організацію  
[2, с. 52–53]. Якщо проаналізувати Статут Всесвітньої Митної Орга-
нізації, то можна побачити, що згідно ст. 2 в ньому передбачені дві 
форми членства:

– повне;
– як спостерігача [8]. 
Інші форми членства, зокрема “асоційоване”, не передбачаються. 

Така множинність видів членства є характерною і для інших міжнарод-
них організацій. Так, Статут Продовольчої та сільськогосподарської 
Організації ООН (ФАО), а саме його ст. ІІ, як види членства передба-
чає “повне” та “асоційоване” [9]. Також і п. b ст. 5 Статуту Ради Європи 
передбачає можливість асоційованого членства в Раді Європи [10]. 

Відповідно до частини першої ст. ІІ Статуту Всесвітньої Митної 
Організації 1950 р. її членами є: “(І) Договірні Сторони цієї Конвен-
ції” [8]. Крім держав, членами Всесвітньої Митної Організації мо-
жуть бути, згідно з підпунктом ІІ) пункту а) ст. ІІ, Уряди окремих 
митних територій. До таких відносяться залежні території, які на-
ділені правом самоуправління (напр. заморські території Франції, 
Великобританії, Нідерландів і т. п.) [8]. 
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Аналогічні вимоги, щодо членства окремих територій чи груп 
територій в міжнародній організації, можна знайти і в установчих 
актах інших міжнародних організацій. Зокрема така ситуація врегу-
льована згідно з п. 11 ст. 2 Статуту Продовольчої та сільськогоспо-
дарської Організації ООН (ФАО). Щоправда в цьому випадку, вони 
можуть претендувати виключно на асоційоване членство [9]. 

Що ж до другої форми членства, то в частині четвертій ст. ІІ Ста-
туту Всесвітньої Митної Організації встановлено, що спостерігача-
ми можуть бути держави, які не є членами Організації або ж інші 
міжнародні організації [8]. В той же час, спостерігачі мають обме-
ження стосовно участі в окремих аспектах діяльності Організації. 
Так, вони не можуть брати участь в роботі Генеральної Політичної 
Комісії Всесвітньої Митної Організації [11, 277]. 

Крім цього, в функціонуванні окремих органів Всесвітньої Мит-
ної Організації, можуть брати участь і представники суб’єктів, які 
не є її членами. Так, в роботі Комітету з Гармонізованої системи, 
окрім представників держав та міжнародних організацій, що во-
лодіють статусом членів та спостерігачів відповідно, можуть бра-
ти участь і представники митних та економічних союзів, таких як 
АСЕАН, НАФТА та ін. [12]. 

В практиці міжнародних правовідносин на сучасному етапі зу-
стрічаються й інші варіанти участі одних міжнародних організацій 
в функціонуванні інших. Наприклад, відповідно до Статуту Про-
довольчої та сільськогосподарської Організації ООН (ФАО), регі-
ональні організації економічної інтеграції можуть набувати повне 
членство в цій міжнародній організації [9]. Щоправда в цьому ви-
падку виникає необхідність у врегулюванні проблеми співвідно-
шення членства цих організацій із паралельним членством держав, 
що входять також і до їх складу. 

Для вступу в будь-яку міжнародну організацію, держави-кан-
дидати повинні відповідати певним критеріям, які зафіксовані в її 
установчому акті (статуті). При цьому, як відзначав К. Іглтон, вони 
є критеріями ipso facto, що означає, що ним повинні відповідати як 
і ті держави, які приєдналися до міжнародної організації в подаль-
шому, так і держави-засновниці [13, 304]. 

Водночас Статут Всесвітньої Митної Організації не містить жод-
них спеціальних вимог до держав, які прагнуть приєднатися до цієї 
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Організації, окрім необхідності ратифікувати Статут і депонувати 
документ про приєднання до Конвенції про створення Ради Мит-
ного Співробітництва у Міністерстві закордонних справ Бельгії [8]. 

Таким чином, до Урядів окремих митних територій пред’являють-
ся три вимоги щодо членства в Організації згідно з ст. ІІ Статуту:

1) він має бути запропонований Договірною Стороною, відпові-
дальною за здійснення його дипломатичних відносин;

2) він має самостійно займатися зовнішньою торгівлею;
3) вступ має отримати схвалення Ради Всесвітньої Митної  

Організації [8]. 
Такі вимоги, пов’язані із сферою діяльності міжнародної орга-

нізації, загалом є характерними для міжнародних організацій зі 
спеціальною правоздатністю. Однак, якщо мова йде про міжнарод-
ні організації універсального характеру, там будуть пред’являтися 
значно більш загальні вимоги. Наприклад, в Статуті Ради Європи 
передбачається, що “Кожний член Ради Європи обов’язково по-
винен визнати принципи верховенства права та здійснення прав 
людини і основних свобод всіма особами, які знаходяться під його 
юрисдикцією, а також повинен відверто та ефективно співпрацюва-
ти в досягненні мети Ради” [10]. 

Станом на сьогодні членами Всесвітньої Митної Організації є 179 
держав. За часом вступу, останніми є Південний Судан (18.07.2012), 
Сомалі (10.04.2012) та Гвінея-Бісау (19.08.2010 р.) [14]. 

До членів Всесвітньої Митної Організації не можуть застосува-
тися жодні критерії щодо розподілу їх на окремі групи окрім тих, 
які передбачені Статутом. В той же час, як відзначає С. В. Ківалов: 
“Ґрунтуючись на цілому спектрі чинників, таких як робоча мова, 
географічна наближеність, вже існуючий порядок регіональних 
структур інших міжнародних організацій, було прийнято рішення 
про заснування шести робочих регіонів ВМО, а саме:

– Східна та Південна Африка (Ботсвана, Бурунді, Коморські ос-
трови, Ефіопія, Кенія, Лесото, Мадагаскар, Малаві, Маврикій, 
Мозамбік, Намібія, Руанда, Південно Африканська Республі-
ка, Свазіленд, Танзанія, Уганда, Замбія, Зімбабве);

– Західна та Центральна Африка (Ангола, Буркіна-Фасо, Каме-
рун, Кабо-Верде, Центральноафриканська Республіка, Конго, 
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Кот-Д’Івуар, Габон, Гамбія, Гана, Гвінея, Ліберія, Малі, Маври-
танія, Нігер, Нігерія, Сенегал, Сьєрра-Леоне, Того, Заїр);

– Північна Африка, Близький та Середній Схід (Алжир, Єгипет, 
Ірак, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Марокко, Катар, Саудів-
ська Аравія, Судан, Сирія, Туніс, Об’єднані Арабські Емірати);

– Далекий Схід, Південна та Південно-Східна Азія, Австралія 
та Тихоокеанські острови (Австралійський Союз, Бангла-
деш, Китайська Народна Республіка, Гонконг, Індія, Індонезія, 
Іран, Японія, Корея, Макао, Малайзія, Монголія, Мьянма, Не-
пал, Нова Зеландія, Пакистан, Філіппіни, Сінгапур, Шрі-Лан-
ка, Таїланд, В’єтнам)2;

– Північна, Південна, Центральна Америка та Карибський ба-
сейн (Аргентина, Багамські острови, Бермудські острови, 
Бразилія, Канада, Чилі, Колумбія, Куба, Гватемала, Гаяна, Га-
їті, Ямайка, Мексика, Парагвай, Перу, Трінідад і Тобаго, Спо-
лучені Штати Америки, Уругвай)3;

– Європа (Албанія, Вірменія, Австрія, Азербайджан, Бельгія, 
Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, 
Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, 
Італія, Казахстан, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідер-
ланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Росія, Словач-
чина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Тур-
кменістан, Україна, Об’єднане Королівство Великобританії та 
Північної Ірландії, Узбекистан) [16, 6]. 

Як відзначає К. Борисов, Всесвітня Митна Організація, в рам-
ках співпраці своїх членів на регіональному рівні, створила мережу 
регіональних вузлів (центрів) зв’язку з обміну інформацією в галу-
зі боротьби з незаконним обігом наркотиків та іншими митними 
правопорушеннями. Такі центри розміщуються в одній зі столиць 
держав, що входять до цього регіону. Наприклад, центр зв’язку для 
країн Центральної та Східної Європи знаходиться у м. Варшава 
(Польща) [17, 300–310]. 

2 Гонконг та Макао входять до складу Китаю і є членами Всесвітньої Митної 
Організації на правах окремих митних територій.

3 Бермудські острови перебувають під суверенітетом Великобританії і є членом 
Всесвітньої Митної Організації на правах окремої митної території
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Аналогічна практика створення центрів (офісів) для співпраці 
держав-членів на регіональному рівні існує і в рамках інших міжна-
родних організацій. Так, в ст. Х Статуту Продовольчої та Сільсько-
господарської Організації ООН (ФАО) встановлено, що в її рамках 
може бути прийняте “...рішення щодо регіональних та субрегіональ-
них офісів” [9]. 

Крім того, географічний принцип, в певних випадках, застосо-
вується при формуванні окремих органів Всесвітньої Митної Ор-
ганізації. Так, членський склад такого органу цієї Організації як Ге-
неральна Політична Комісія формується за таким принципом: від 
Східної і Південної Африки – 1; від Європи – 7; від Далекого Сходу, 
Південної і Південно-Східної Азії, Австралії та островів Тихого оке-
ану – 4; від Північної Африки, Близького і Середнього Сходу – 1; від 
Північної, Південної та Центральної Америки і країн Карибського 
басейну – 3; від Західної і Центральної Африки – 1 [11, 277]. 

Якщо, говорити про права та обов’язки членів Всесвітньої Мит-
ної Організації, то, як вже йшлося вище, вони прописані у її Статуті. 
Так, відповідно до пункту c) ст. ІІ, кожний член Ради призначає як 
своїх представників одного делегата. В роботі делегатам допомага-
ють також заступник (один або більше), а також можуть признача-
тися радники [8]. Крім того, як вказується в пункті а) ст. VI з числа 
делегатів, щороку обирається Голова Організації, а також двоє або 
більше його заступників [8]. 

Крім того, в ст. Х встановлюється також те, що держави-члени 
призначають своїх представників у Постійний технічний комітет 
Всесвітньої Митної Організації. Як і у випадку делегатів, представ-
ники в технічному комітеті можуть мати заступників, а також в ході 
їх діяльності їм можуть асистувати експерти [8]. 

При цьому, не встановлюються вимоги, чи повинні такі пред-
ставники обіймати певні фахові посади в адміністративних органах 
держави, що їх делегує, наприклад в їх митних службах (адміністра-
ціях). В той же час, практика міжнародних правовідносин допускає 
можливість закріплення таких вимог в установчих актах міжнарод-
них організацій. Наприклад, в Статуті Ради Європи передбачається, 
що в Комітеті Міністрів, який є виконавчим органом цієї міжнарод-
ної організації, держави мають бути представлені на рівні міністрів 
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закордонних справ, а в разі якщо вони не мають змоги брати участь 
у роботі, то їх замісникам бажано теж бути в ранзі членів уряду [10]. 

Загальноприйнятою є і норма, щодо можливості призначен-
ня додаткових осіб, функціями яких має бути допомога делегатам 
держав-членів під час їх діяльності. Так, в п. ІІ ст. ІІ Статуту Про-
довольчої та сільськогосподарської Організації ООН (ФАО) щодо 
представництва в Конференції ФАО, встановлено, що: “Кожна кра-
їна-член та асоційований член можуть призначати замісників, по-
мічників і консультантів свого делегата” [9]. Аналогічні положення 
містяться і у п. 1 ст. 5 щодо представництва у Раді ФАО [9]. 

Практика започаткування співпраці в рамках міжнародних органі-
зацій на регіональному і локальному рівні є досить поширеною. Най-
частіше вона використовується в міжнародних організаціях з великою 
кількістю членів, для підвищення ефективності та результативності 
міжнародного співробітництва у предметній сфері діяльності. 

Делегати беруть участь в роботі основних органів Всесвіт-
ньої Митної Організації і прийнятті рішень. Згідно з пунктом а  
статті VIII, кожен член Організації, має право брати участь в обго-
воренні і прийнятті рішень з будь якого питання. Винятком з цьо-
го є прийняття рекомендацій щодо конвенцій, до яких держава не 
приєдналася – в цьому разі, в обговоренні та прийнятті рішень бе-
руть участь тільки ті держави, які є сторонами конвенції [8]. 

В пункті b) статті VIII прописано процедуру голосування. Так, 
передбачається, що рішення приймається більшістю в дві третини 
голосів присутніх держав-членів. В той же час, необхідною умовою 
є наявність кворуму, а саме присутність не менше половини дер-
жав-членів, які мають право голосу з даного питання [8]. 

Єдиною підставою для позбавлення держави-члена права голо-
су, яка передбачена в Статуті Всесвітньої Митної Організації згідно 
з пунктом с) ст. ХІІ, є несплата членських внесків [8]. Аналогічні 
жорсткі вимоги щодо необхідності дотримання фінансових умов 
членства і позбавлення голосу в разі їх порушення містять установчі 
акти й інших міжнародних організацій. Наприклад, в Статуті Про-
довольчої та сільськогосподарської Організації ООН (ФАО), а саме 
в п. 3 ст. IV встановлено, що: “Країна-член, яка має заборгованість 
за платежами своїх фінансових внесків до Організації, не має права 
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голосу на Конференції, якщо розмір її заборгованості дорівнює або 
перевищує суму внесків, які вона мала сплатити за два попередні 
календарні роки” [9]. У випадку членства в Раді Європи, то відпо-
відно до ст. ІХ Статуту Ради Європи: “Якщо член Ради не виконав 
своїх фінансових зобов’язань, Комітет Міністрів може тимчасово 
позбавити його права представництва у Комітеті та Консультатив-
ній асамблеї до того часу, поки він не виконає ці зобов’язання” [10]. 

Якщо вести мову про фінансові аспекти членства в Всесвітній 
Митній Організації, то дане питання врегульоване в ст. ХІІ Ста-
туту. Зокрема, пунктом b) цієї статті передбачається, що видатки, 
з приводу діяльності Організації несуть її держави-члени. Розмір 
видатків кожної держави встановлюється відповідно до шкали, яка 
визначається Радою Організації. Внески є щорічними, крім того, 
держави-члени зобов’язані сплачувати їх в повному розмірі за той 
рік, коли вони приєдналися до Організації та/або вийшли з неї [8]. 
Також, в пункті а) статті ХІІ встановлено, що видатки щодо роботи 
делегації в рамках Організації несе кожен член особисто [8]. 

Порівнюючи врегулювання цього аспекту з іншими організація-
ми, варто наголосити на тому, що в цілому дані положення не міс-
тять будь-яких специфічних особливостей. Так, в ст. XVIII Статуту 
Продовольчої та сільськогосподарської Організації ООН (ФАО), 
встановлено, що: “Кожна країна-член та асоційований член зо-
бов’язується щорічно вносити до Організації свою частку бюджету, 
яка визначається Конференцією” [9]. В той же час в ній наголошу-
ється на диференціації розміру внесків держав членів та асоційова-
них членів, а у випадку членів та спостерігачів Всесвітньої Митної 
Організації таке розрізнення не проводиться. 

С. М. Перепьолкін надає конкретні дані, щодо фінансових умов 
членства в Всесвітній Митній Організації. Так, валютою в якій вно-
сяться платежі, раніше виступав бельгійський франк, зараз, після 
введення з 1 січня 2002 р. єдиної валюти для більшості держав- 
членів Європейського Союзу – “євро”, саме ця грошова одиниця  
і грає роль розрахункової валюти. Найбільшими фінансовими част-
ками є внески США – 120625000 (25%), Японії – 80915250 (16,77%), 
Німеччини – 39468500 (8,18%), Франції – 24848750 (5,15%), Вели-
кобританії – 22484500 (4,66%), Італії – 20361500 (4,22%). Розмір 
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внесків держав-членів Всесвітньої Митної Організації може рік від 
року змінюватись, але існує мінімальний внесок, який теж майже 
щорічно змінюється, не сплативши який держава не має права го-
лосу у ВМО та стає неактивною [11, 279]. 

Слід відзначити, що в Всесвітній Митній Організації, допуска-
ється можливість фінансування державами-члена окремих проек-
тів і аспектів функціонування організації, ініціаторами якої вони 
виступають. Наприклад, Російська Федерація внесла пропозицію 
про впровадження російської мови як робочої мови Комітету з Гар-
монізованої системи. При цьому, як вказує С. М. Перепьолкін, було 
наголошено, що Уряд Російської Федерації повністю бере на себе всі 
витрати, пов’язані з перекладом документів Всесвітньої Митної Ор-
ганізації в цій сфері російською мовою. Як наслідок, дану ініціативу 
було підтримано і станом на сьогодні російська мова є однією з ро-
бочих мов Комітету з Гармонізованої системи [11, 288]. 

Крім того, держави-члени Всесвітньої Митної Організації мають 
й інші зобов’язання пов’язані з їх членством в ній. Наприклад до 
таких належить зобов’язання щодо надання інформації. Так, згідно 
з ст. IV Статут Організації, члени повинні надавати будь-яку запи-
тувану інформацію і документи, необхідні для здійснення нею своїх 
функцій. Винятком з цього правила є тільки секретна інформація: 
“...розкриття якої буде перешкоджати застосуванню його законів 
або іншим чином суперечити державним інтересам або зачіпати за-
конні торговельні інтереси будь-якого підприємства, як державно-
го, так і приватного” [8]. 

Схожі положення, щодо зобов’язань із надання інформації міс-
тяться і в установчих актах, інших міжнародних організацій, зокрема 
Продовольчої та сільськогосподарської Організації ООН (ФАО). Від-
повідно до п. 2 ст. ХІ: “...усі держави-члени та асоційовані члени також 
регулярно передають... статистичну, технічну та іншу інформацію, 
опубліковану або в інший спосіб видану урядом або таку, яку уряд 
може без затримки отримати” [9]. В той же час, норми, які б встанов-
лювали винятки з цього правила, в цьому випадку не прописані. 

Окремі зобов’язання держав-членів були прописані і в Додатку до 
Конвенції про створення Ради Митного Співробітництва (Статуту 
Всесвітньої Митної Організації) “Правоздатність, привілеї та імуні-
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тети Ради”. Зокрема в Розділі 9 ст. 3 вказується, що держави-члени 
зобов’язані вживати необхідних адміністративних заходів для звіль-
нення від сплати суми мита або податку або її повернення в разі, якщо 
Організація робить великі закупівлі майна для офіційних цілей [18]. 

Крім того, держави-члени, відповідно до Розділу 1 Ст. IV Додат-
ку до Статуту, зобов’язані надавати Всесвітній Митній Організації 
на своїй території режим, не менш сприятливий, ніж той, що може 
бути наданий іншому уряду і його дипломатичному представни-
цтву, стосовно першочерговості, тарифів і зборів на послуги зв’язку, 
а також інформаційні послуги. Також Розділ ІІ Додатку передбачає, 
що офіційна кореспонденція та офіційні повідомлення Організації 
не підлягають цензурі, за винятком відповідних заходів забезпечен-
ня безпеки [18]. 

Висновки. Підсумовуючи, вважаємо за доцільне відзначити, що 
членство в Всесвітній Митній Організації в цілому відповідає тен-
денціям регулювання інституту членства в міжнародних організа-
ціях. За кількісним складом своїх членів, ця Організація належить 
до найчисельніших. В той же час, аналіз положень Статуту Орга-
нізації, що стосуються питання членства в ній, дозволяє виділити 
низку особливостей, зокрема:

– членами Всесвітньої Митної Організації можуть бути як дер-
жави, так і уряди окремих митних територій, за умови згоди 
держави, до складу якої вони входять або під суверенітетом 
якої перебувають;

– участь міжнародних організацій у роботі Всесвітньої Митної 
Організації, можлива виключно на правах спостерігачів;

– не передбачені інші форми членства, що використовуються в прак-
тиці міжнародних правовідносин (асоційоване, неповне і т. п.). 

Попри ці окремі особливості, членство в Всесвітній Митній Ор-
ганізації відповідає основним засадам інституту членства в міжна-
родних організаціях на сучасному етапі. 
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Анотація
В статті проаналізовано доктринальні підходи до інституту членства в міжна-

родних організаціях, вказано на їх форми та види. Відображено динаміку вступу 
держав у Всесвітню Митну Організацію та розподіл їх на робочі регіони за геогра-
фічним принципом. Досліджено порядок набуття та правовий статус членів Всес-
вітньої Митної Організації. 

Annotation
This paper analyzes the doctrinal approaches to the institution’s membership in 

international organizations, are on their forms and types. Displaying dynamics States since 
the World Customs Organization and distribution of the working regions geographically. 
Investigated the order of acquisition and legal status of members of the World Customs 
Organization. 
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В науковій літературі тривалий час йдуть дискусії щодо місця 
міжнародного приватного права в системі права України. Пошире-
ною серед фахівців є думка, що міжнародне приватне право є скла-
довою внутрішньодержавного права, тобто частиною національної 
правової системи [1, 28]. До того ж міжнародне приватне право 
відноситься до однієї з найдинамічніших галузей права, яка увесь 
час перебуває у постійному розвитку та удосконалюється [2, 4]. Як 
стверджує С. Г. Кузьменко, міжнародне приватне право належить 
до комплексних галузей права, оскільки міжнародне приватне пра-
во як галузь права регулює різноманітні невладні, приватноправові 
відносини з “іноземним елементом” [3, 4]. 

На думку В. Л. Чубарєва, міжнародне приватне право – це галузь 
права, що складається з сукупності норм, які регулюють приват-
ні (невладні) відносини, пов’язані з присутністю в цих відносинах 
“іноземного елементу” [1, 27]. На думку І. В. Мироненка, міжнародне 
приватне право – складний комплекс правових норм, які регулюють 
приватноправові відносини, що мають міжнародний характер [4, 10]. 
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У доктрині висловлювалась і протилежна думка, за якою між-
народне приватне право слід розглядати лише як складову між-
народного публічного права [1, 28–29]. Вважаємо, що це є спірне 
твердження, оскільки є певні критерії, за якими можна відмежува-
ти міжнародне приватне право від міжнародного права (приміром, 
предмет правового регулювання, суб’єкти правових відносин, дже-
рела правового регулювання, місце в правовій системі тощо). 

Зовсім іншу позицію відстоює В. В. Гаврилов. На його дум-
ку, міжнародне приватне право є штучним утворенням, яке не-
можливо розглядати ані як частину міжнародного, ані як частину 
внутрішньодержавного права. Не утворює воно і власної системи 
права, оскільки саме складається з норм різних правових систем. 
Міжнародне приватне право – це, швидше, навчально-методичний 
і науковий термін, який використовується для позначення сукуп-
ності правових норм міжнародного та національного походження, 
що перебувають у тісній взаємодії і регулюють особливу групу пев-
ною мірою відокремлених суспільних відносин міжнародного не-
міждержавного невладного характеру [1, 33]. 

Метою даної статті є дослідження предмета, методів правового 
регулювання та системи міжнародного приватного права. 

Для того щоб стверджувати, що певна сукупність правових 
норм, яка регулює відповідні відносини, є галуззю права, вона по-
винна відповідати певним ознакам. На думку О. Ф. Скакун, галузь 
права – відносно самостійна сукупність норм права, що регулює 
якісно однорідну сферу (рід) суспільних відносин і володіє тільки 
їй властивим режимом правового регулювання (тобто предметом, 
методом, метою, способами, типом правового регулювання) і є під-
системою системи права [5, 298]. Кваліфікуючими ознаками галузі 
права є предмет, методи правового регулювання та система. 

Основним нормативно-правовим актом законодавства України, 
що регулює міжнародні приватні відносини, є Закон України “Про 
міжнародне приватне право” від 23.06.2005 р. (з наступними зміна-
ми). В преамбулі вказаного Закону визначено, що цей Закон встанов-
лює порядок урегулювання приватноправових відносин, які хоча б 
через один із своїх елементів пов’язані з одним або кількома право-
порядками, іншими, ніж український правопорядок. Правові норми, 
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що містяться в Законі України “Про міжнародне приватне право”, за 
змістом відповідають преамбулі цього Закону. Відповідно до п. 1 ч. 1 
ст. 1 Закону України “Про міжнародне приватне право” приватнопра-
вові відносини – відносини, які ґрунтуються на засадах юридичної 
рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності, суб’єк-
тами яких є фізичні та юридичні особи. Тому міжнародне приватне 
право регулює відносини, яким притаманні такі дві ознаки в сукуп-
ності: 1) це – приватні відносини; 2) один із елементів цих правовід-
носин пов’язаний з однією або кількома правовими системами, ін-
шими, ніж українська, тобто це є міжнародні відносини. 

Приватноправові відносини в міжнародному приватному пра-
ві – це не тільки особисті немайнові і майнові відносини, що охо-
плюються власне цивільним правом (власності, інтелектуальної 
власності, зобов’язальні, в тому числі деліктні, спадкові), але також 
відносини, врегульовані нормами господарського (комерційного), 
сімейного, трудового та процесуального права в їх приватноправо-
вому аспекті [4, 11]. 

У певних випадках норми міжнародного приватного права без-
посередньо не врегульовують ті чи інші суспільні відносини по суті, 
а лише визначають, право якої держави підлягає застосуванню. 
Вирішення питання про право, яке підлягає застосуванню до між-
народних приватноправових відносин, є головним завданням між-
народного приватного права. Це питання завжди виникає в межах 
відповідного національного правопорядку, тому у вітчизняному 
праві існують правові приписи щодо того, в яких випадках виникає 
це питання і як воно повинно вирішуватися. 

Предметом міжнародного приватного права як галузі права є між-
народні приватні правовідносини або, використовуючи спеціальні 
терміни міжнародного приватного права, приватноправові відноси-
ни з іноземним елементом. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України 
“Про міжнародне приватне право” іноземний елемент – ознака, яка 
характеризує приватноправові відносини, що регулюються цим За-
коном, та виявляються в одній або кількох з таких форм:

– хоча б один учасник правовідносин є громадянином України, 
який проживає за межами України, іноземцем, особою без 
громадянства або іноземною юридичною особою;
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– об’єкт правовідносин знаходиться на території іноземної дер-
жави;

– юридичний факт, який створює, змінює або припиняє право-
відносини, мав чи має місце на території іноземної держави. 

Іноземний елемент одночасно може виражатися у трьох вказа-
них формах. Для того, щоб приватноправові відносини визнавали-
ся предметом міжнародного приватного права, цілком достатньо, 
щоб іноземний елемент виявлявся в одній із форм. 

Г. С. Фединяк вказує, що в нормі, в якій визначено поняття та 
форми іноземного елемента, держава як суб’єкт приватноправових 
відносин не зазначена. Водночас ст. 30 Закону за назвою “Участь 
держави та юридичних осіб публічного права у приватноправо-
вих відносинах з іноземним елементом” передбачає застосування 
правил цього Закону до приватноправових відносин з іноземним 
елементом за участю держави та юридичних осіб публічного права 
на загальних підставах, якщо інше не передбачено законом. Таким 
чином, цим Законом держава та юридичні особи публічного права 
все-таки визнаються учасниками приватноправових відносин з іно-
земним елементом [6, 313–314]. 

На нашу думку, учасником приватноправових відносин також 
може бути іноземна організація, яка не є юридичною особою відпо-
відно до права іноземної держави. Прямим підтвердженням цього 
є реч. 2 ч. 1 ст. 27 Закону України “Про міжнародне приватне пра-
во”, де передбачено, якщо така організація діє на території України, 
до її діяльності застосовується законодавство України, яке регулює 
діяльність юридичних осіб, якщо інше не випливає з вимог законо-
давства чи суті правовідносин. 

Наступна ознака галузі права − наявність відповідних методів 
правового регулювання. В теорії права розрізняють загальні та спе-
ціальні методи правового регулювання. До загальних методів право-
вого регулювання належать диспозитивний (цивільно-правовий) та 
імперативний (адміністративно-правовий) методи. Для регулювання 
міжнародних приватних відносин застосовуються обидва методи. 
Диспозитивний метод правового регулювання передбачає рівність 
суб’єктів відповідних відносин, відсутність у будь-якого з них влад-
них повноважень по відношенню до іншого суб’єкта та можливості 
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для учасників правових відносин самостійно врегулювати свою пове-
дінку у визначених законодавством межах. Прикладом застосування 
імперативного методу є інститут застереження про публічний поря-
док, взаємності, імунітету іноземної держави тощо. 

Наявність в приватноправових відносинах іноземного елемен-
ту обумовлює застосування для врегулювання приватних відносин 
спеціальних методів правового регулювання. Такими є колізійний 
та матеріально-правовий методи правового регулювання суспіль-
них відносин. Матеріально-правовий метод має також назву пря-
мого або уніфікованого. 

Якщо для врегулювання приватних відносин з іноземним еле-
ментом уніфікованої міжнародно-правової норми немає і учасники 
правовідносин не здійснили вибір права, що застосовується до змісту 
правових відносин, то вирішити колізійну проблему вибору засто-
совного права можна двома способами: 1) застосовувати національ-
не право або 2) дозволити врегулювати відповідні відносини правом 
іноземної держави. Тому існує проблема вибору між національним та 
іноземним правом, яка вирішується колізійною нормою. 

Метод колізійного регулювання – це спосіб вирішення питан-
ня про те, право якої держави підлягає застосуванню для врегу-
лювання відносин з іноземним елементом. Як слушно зауважив  
Є. Т. Усенко, зміст даного методу зводиться до одностороннього 
“санкціонування однією державою застосування владних актів (за-
конів) інших держав на своїй території чи визнання юридичних на-
слідків цих актів” [1, 76]. 

Наприклад, у реч. 1 ч. 1 ст. 18 Закону “Про міжнародне приватне 
право” встановлено, що цивільна дієздатність фізичної особи ви-
значається її особистим законом. Згідно з ч. 1 ст. 16 вказаного За-
кону особистим законом фізичної особи вважається право держа-
ви, громадянином якої вона є. Тобто діє правило: якщо іноземний 
громадянин визнається дієздатним за законодавством держави гро-
мадянства, він вважатиметься дієздатним і в державі перебування.  
Це означає, що у випадку, коли відносини пов’язані з присутністю  
в ній іноземного громадянина, наприклад, англійця, питання сто-
совно його дієздатності повинно вирішуватися відповідно до 
англійського права, де встановлено, що повної дієздатності фізична 
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особа досягає у 21 рік, а не у 18, як це визначено цивільним законо-
давством України. Тобто зміст колізійного методу полягає у тому, 
що не врегульовуючи відповідні відносини по суті, він дає можли-
вість визначити, право якої держави підлягає застосуванню. 

Матеріально-правовий метод регулювання приватноправових 
відносин застосовується для врегулювання поведінки учасників 
приватних відносин по суті. В науковій літературі зазначено, що за-
стосування матеріально-правового методу здійснюється після вирі-
шення колізійних проблем, коли вже визначено право, що підлягає 
застосуванню до правовідносин [3, 20]. Після вибору застосовного 
права здійснюється регулювання міжнародних приватноправових 
відносин по суті за допомогою матеріально-правових норм, що 
містяться у відповідному національному законодавстві. Це можуть 
бути норми, які регулюють тільки правовідносини з іноземним еле-
ментом, а також норми, що регулюють правовідносини, в яких від-
сутній іноземний елемент. 

Як зазначає І. В. Мироненко, матеріально-правові норми без-
посередньо застосовуються для врегулювання відносин за участю 
іноземного елементу, минаючи таку стадію як вибір компетентного 
права, як це має місце за умов колізійного регулювання [4, 13]. Так, 
згідно з ч. 5 ст. 4 Закону України “Про міжнародне приватне право” 
визначення права, що підлягає застосуванню до приватноправових 
відносин на підставі колізійних норм, не здійснюється, якщо міжна-
родним договором України передбачено застосування до відповід-
них відносин матеріально-правових норм. Тобто у випадку існуван-
ня міжнародного договору, що регулює приватноправові відносини 
по суті, вибір застосовного права не здійснюється. 

Загалом, при вирішенні питання щодо застосовного права до 
міжнародних приватноправових відносин цілком природним ви-
глядає бажання замінити “різнорідні положення національного 
законодавства окремих країн системою однорідних нормативних 
приписів, призначених для безпосереднього врегулювання між-
народних невладних відносин”. Створення таких однакових мате-
ріально-правових норм дістало назву уніфікація, внаслідок чого і 
метод подібного регулювання відповідних відносин отримав назву 
уніфікованого (або прямого). Як зазначає В. В. Гаврилов, спочатку 
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цей метод застосовувався тільки у сфері міжнародної торгівлі –  
сфері, для врегулювання якої національне право було найменш при-
стосовано, а потім був розповсюдженим і на інші інститути міжна-
родного приватного права [1, 59]. 

З наведеного випливає, що у процесі уніфікації створюються 
норми, які є міжнародними за своїм характером. Внаслідок цього 
сутність прямого методу зводиться до заміни норм національного 
законодавства двох (чи більше) правових систем, які претендують 
на врегулювання певних відносин, новими матеріально-правови-
ми нормами. Саме вони будуть застосовуватись у відповідних ви-
падках судами всіх держав, що взяли участь у створенні цієї нової 
норми незалежно від того, в який саме спосіб вона може бути тран-
сформованою в їхні національні системи права [1, 59–60]. 

Наприклад, загальна позовна давність в Австрії встановле-
на тривалістю 3 роки, у Німеччині – 30 років, у Нідерландах – 20,  
у Швейцарії та за законодавством деяких штатів США – 10, у Греції 
і Данії – 5 років тощо. Тобто, спектр використаних законодавцями 
рішень з даного питання є вкрай широким, у зв’язку з чим здійснен-
ня уніфікації положень про загальну тривалість позовної давності є 
необхідним. З цього питання було ухвалено Конвенцію про позов-
ну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів (1974 р.), якою 
встановлена тривалість позовної давності у 4 роки. Конвенцію було 
ратифіковано Верховною Радою України 14.07.1993 р. 

Матеріально-правовий метод регулювання має один суттєвий 
недолік. Справа в тому, що застосування цього методу не завжди 
можливе. Наприклад, для уніфікації на універсальному рівні віку, з 
якого у фізичної особи виникає повна цивільна дієздатність, необ-
хідно досягти згоди між великою кількістю держав з найрізноманіт-
нішими правопорядками, такими, наприклад, як Індія, Китай, ряд 
мусульманських країн тощо. Зрозуміло, уніфікацію можна чекати 
досить-таки довго, а може, навіть, не дочекатися ніколи. Втім, від-
повідні відносини виникають і потребують вирішення, яке не може 
бути відкладеним на невизначений термін. Внаслідок цього, за від-
сутності кращої альтернативи, законодавці та правозастосовні ор-
гани вимушені звертатися до колізійного методу правового регулю-
вання [1, 74]. 
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Наступною ознакою галузі права, як зазначає О. Ф. Скакун,  
є своєрідність обсягу, кількості інститутів, що її складають, наяв-
ність чи відсутність підгалузей права [5, 298]. Система галузі права –  
це її структурна побудова. 

Система міжнародного приватного права складається з двох ча-
стин: загальна та особлива. До загальної частини відносяться такі 
правові інститути як: предмет, методи правового регулювання та 
система міжнародного приватного права, джерела міжнародно-
го приватного права, застосування колізійних норм та іноземно-
го права, суб’єкти міжнародного приватного права. До особливої 
частини включаються такі правові інститути: речове право, зов-
нішньоекономічні контракти, міжнародні перевезення, кредит-
но-розрахункові відносини в міжнародному приватному праві, 
міжнародно-правовий захист інтелектуальної власності, деліктні 
зобов’язання, спадкове право, правове регулювання міжнародних 
трудових відносин, правове регулювання сімейних відносин в між-
народному приватному праві, міжнародний комерційний арбітраж, 
визнання і виконання рішень іноземних судів і арбітражів. 

Деякі вчені (О. Р. Кібенко, В. Л. Чубарєв) виділяють спеціальну 
частину міжнародного приватного права – міжнародний цивіль-
ний процес, що поділяється на два інститути за суб’єктами право-
застосування: 1) міжнародний цивільний процес; 2) міжнародний 
комерційний арбітраж [1, 35]. 

Таким чином, поділяємо точку зору тих вчених, які відсто-
юють позицію щодо існування міжнародного приватного пра-
ва як галузі права України. Визначення можна запропонувати 
таке. Міжнародне приватне право − галузь права, що складаєть-
ся з сукупності правових норм, які регулюють приватноправові 
відносини з іноземним елементом. Зважаючи на те, що предмет 
правового регулювання даної галузі права складають всі види 
приватних відносин (цивільні, трудові, сімейні, господарські, 
процесуальні), однак це не вказує на комплексний характер цієї 
галузі права, оскільки об’єднуючим критерієм цих відносин є 
зв’язок хоча б одного з елементів приватноправових відносин з 
одним або кількома правопорядками, іншими, ніж український  
правопорядок. 
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Анотація
В статті досліджуються основні ознаки міжнародного приватного права як га-

лузі права. Подана характеристика приватноправових відносин з іноземним еле-
ментом. Проаналізовані методи правового регулювання в міжнародному приват-
ному праві. Встановлені правові інститути, які становлять систему міжнародного 
приватного права. 

Annоtation
Main features of private international law as a field of law are investigated in the paper. 

The characteristic of private relations with a foreign element is provided. The methods of 
legal regulation of private international law are analyzed. The legal institutions that make 
up the system of private international law are established. 



РОЗДІЛ 9
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Розділ 1.  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ Й ПРАВА
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к. ю. н., доцент, Львівська комерційна академія, доцент кафедри 

цивільного права та процесу, Заслужений юрист України. 

ПЕНСІЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ:  
НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

Ключові слова: пенсія, пенсіонери, пенсійні правовідносини, солі-
дарна пенсійна система, накопичувальна пенсійна система, недер-
жавне пенсійне забезпечення, соціальне забезпечення, реформування 
пенсійної системи. 

Keywords: retirement, retired, retirement relationship, PAYG pension 
system funded pension system, private pension provision, social security, 
pension reform. 

Постановка проблеми. В Україні сформована якісно нова га-
лузь права – право соціального забезпечення, що його розгляда-
ють в потрійному значенні: по-перше, як об’єктивно існуючу галузь  
у вітчизняній системі права, по-друге, як правову науку й по-третє, 
як навчальну дисципліну, що її вивчають у навчальних закладах. 

Предметом правового регулювання права соціального забез-
печення є соціально-забезпечувальні правовідносини. Їх основу 
становлять пенсійні правовідносини, до яких привернута особли-
ва увага законодавця, органів виконавчої влади й місцевого само-
врядування, Пенсійного фонду й науковців правових і соціально- 
економічних наук, що проводять наукові дослідження в цій життєво 
важливій сфері суспільного життя. У зв’язку з істотними змінами в 
законодавстві, виникла потреба дослідити характерні ознаки пен-
сійних правовідносин у нинішній період загострення політичної й 
економічної ситуації в Україні в порівняльному плані з правовим 
регулюванням цих відносин у минулому. 
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Стан дослідження. Дослідженню стану законодавчої бази пен-
сійної системи, аналізу змісту пенсійних законів та інших норма-
тивно-правових актів, рівню їх відповідності назрілим умовам, 
приділялася й приділяється увага такими вченими правознавцями 
як Н. Болотіна, О. Мочульська, П. Пилипенко, С. Прилипко, С. Син-
чук, І. Сирота, Н. Хуторян, І. Чанишева, О. Ярошенко та ін. 

Потреба у висвітленні стану пенсійного забезпечення у мину-
лому й напряму його поліпшення у майбутньому зумовлювалася й 
зумовлюється тим, що пенсії є життєво важливим джерелом існу-
вання численних громадян пенсійного віку, службовців і посадових 
осіб, які мають достатню вислугу років у державних органах, осіб, 
які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих, проходили 
службу в Збройних Силах України, органах внутрішніх справ, ін-
ших осіб, а також інвалідів, сімей, які втратили годувальника тощо. 

Станом на 1 листопада 2014р. на обліку в органах Пенсійного 
фонду України перебувало 12,1 млн. пенсіонерів. З початку 2014 р. 
441 тисячі громадянам призначено пенсії, 462 тисячам пенсіонерам, 
які працюють, здійснено індивідуальні перерахунки пенсійних ви-
плат з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення 
або попереднього перерахунку пенсій [1]. 

У соціально-економічній літературі підставно відзначається, що 
нинішній стан пенсійного забезпечення не відповідає основним 
принципам діяльності соціально орієнтованої держави, якою ви-
знається Україна. Автори наукових праць переважно зосереджують 
увагу на висвітленні солідарної системи пенсійного забезпечення 
і, зважаючи на нові законодавчі акти, пропонують якнайшвидше 
приступити до другого рівня призначення й виплати пенсій, маючи 
на увазі накопичувальну систему, а також радять запроваджувати 
третій рівень виплати пенсій – недержавне пенсійне забезпечення. 
З нашого погляду, реалізація положень Закону України “Про загаль-
нообов’язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003 р. 
(далі – Закон № 1058) [2] може бути прискорена, якщо буде виро-
блена нова концепція реформування пенсійної системи, в якій по-
єднувалися б обов’язки держави та фізичної особи (громадянина). 
Особа повинна відчувати свою відповідальність за своє майбутнє. 
Ще в Концепції про соціальне забезпечення населення України, що 
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її схвалено постановою Верховної Ради України 21 грудня 1993 р. [3]  
зверталася увага на те, що на громадян, які самостійно забезпечують 
себе роботою, включаючи підприємців; осіб, зайнятих творчою ді-
яльністю, членів кооперативів, фермерів поширюються лише ті со-
ціальні гарантії, у фінансуванні яких вони беруть участь. Держава 
має забезпечувати найважливіші нормативи – рівень прожиткового 
мінімуму, мінімальні розміри зарплати і пенсій. Цією Концепцією 
закладено основи правової і нормативної бази соціального забезпе-
чення населення й певною мірою вироблено механізми, які виходячи 
з реальних можливостей економіки, забезпечують дотримання дер-
жавних гарантій, зокрема стосовно пенсійного забезпечення. 

Відповідно до названої Концепції, в якій вирішальне значення  
в пенсійному забезпеченні надається соціальному страхуванню. Вер-
ховна Рада України 14 січня 1998 р. ухвалила “Основи законодавства 
України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” 
№ 16/98-ВР [4]. Вони стали правовою основою здійснення соціаль-
ного страхування для матеріального забезпечення громадян при 
настанні соціальних ризиків (пенсійного віку,інвалідності та ін.). 

Після ухвалення цього законодавчого акта активізувалася про-
вотворча діяльність у сфері соціально-забезпечувальних правовід-
носин. Нове законодавство відходить від, властивій колишній ра-
дянській державі практиці, патерналістської турботи, аліментарності 
(утриманства) здатних до участі в соціальному забезпеченні громадян. 
Змінюються умови й порядок надання матеріального забезпечення.  
У згаданому пенсійному Законі від 9 липня 2003 р. особливе значення 
надається страховому (трудовому) стажу. Відсутність такої умови як 
наявність необхідного страхового стажу виключає можливість при-
значення пенсій за віком чи з інвалідності від загальних захворювань 
або каліцтва, не пов’язаного з виробництвом. У зв’язку з цим відпала 
можливість у призначенні так званих “соціальних пенсій”, які призна-
чалися особам пенсійного віку на підставі Закону України “Про пен-
сійне забезпечення” від 5 листопада 1991 р. Громадянам, які досягли 
пенсійного віку та інвалідам від загальних захворювань, при певних 
умовах може призначатися державна соціальна допомога відповід-
но до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам,  
які не мають права на пенсію, та інвалідам” від 18 травня 2004 р. [6]. 
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Метою статті є дослідження механізму взаємодії держави і са-
мих громадян як суб’єктів соціально-забезпечувальних правовід-
носин у наповненні Пенсійного фонду, поліпшенні матеріально-
го забезпечення пенсіонерів, переходу до другого рівня пенсійної 
системи – накопичувальної системи і використанні можливостей 
недержавного пенсійного забезпечення. На основі узагальнення за-
конодавства й практики його застосування внести пропозиції щодо 
уніфікації пенсійного законодавства, використання правових засо-
бів для ефективного функціонування пенсійної системи України

Виклад основного матеріалу. Зі змісту Основ законодавства 
України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
від 14 січня 1998 р. [4] випливають принципи солідарності й суб-
сидіювання. Тому буде справедливим, коли в соціально-забезпечу-
вальних правовідносинах застосовуватиметься механізм взаємодії 
держави та особи, інакше – застрахованої особи, страхувальника 
і страховика від невиправданого ухилення виконувати соціальні 
обов’язки. Застраховані на випадок безробіття працівники зобов’я-
зані сплачувати страхові внески до Фонду на випадок безробіття, 
але ж вони не сплачують страхові внески до Фонду від нещасних 
випадків, оскільки законодавством такий обов’язок покладено 
на страхувальника (роботодавця). На державу в особі Пенсійно-
го фонду та його територіальних органів покладається обов’язок 
надання пенсійного забезпечення всім застрахованим особам, які 
працювали в цій державі на підставі трудового договору або на ін-
ших підставах і сплачували страхові внески до Пенсійного фонду. 
Характерно, що найновіші правові акти встановлюють правило про 
призначення й виплати пенсій засудженим особам, які перебувають 
у місцях позбавлення волі, звичайно, при наявності на це законних 
підстав, зокрема необхідного страхового стажу. При цьому варто 
зазначити, що до страхового стажу, який дає право на пенсію, вклю-
чаються не тільки періоди роботи за трудовим договором, але й такі 
періоди як догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку, 
перебування жінки у відпустці у зв’язку з вагітністю й пологами. 

Деяким особам надається пенсійне забезпечення незалежно від 
тривалості страхового стажу. Так, пенсія з інвалідності, яка наста-
ла внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного  



322

Розділ 9. ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

захворювання призначається застрахованим працівникам незалеж-
но від тривалості страхового стажу. Непрацездатним членам сім’ї 
загиблого на виробництві працівника, пенсія внаслідок втрати году-
вальника призначається його сім’ї незалежно від тривалості страхо-
вого стажу її годувальника. Це один із характерних прикладів, коли 
пенсія призначається не на підставі загальних пенсійних законів, а 
на підставі окремого Закону “Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатно-
сті” від 23 вересня 1999 р. [7]. Отже, без участі однієї зі сторін щодо 
майбутнього матеріального забезпечення, у соціально-забезпечу-
вальних правовідносинах мають місце вияви аліментарності, коли 
інша сторона виконувала обов’язки в інтересах майбутнього пенсі-
онера або непрацездатних членів його сім’ї. 

Рівень пенсійного забезпечення ще не повною мірою пов’язаний 
безпосередньо зі страховим стажем, сумою сплачених внесків, тру-
довим внеском у суспільний продукт. Діючий механізм наповнення 
Пенсійного фонду повинен бути спрямований на систему “персо-
ніфікованих пенсійних рахунків”, в якій кожен, хто сплачує внески 
на свій особистий пенсійний рахунок, стає його власником і досте-
менно знає, яку суму грошей ним заощаджено на старість. Мова йде 
про другий рівень пенсійної системи – накопичувальну систему.  
Її учасниками мають стати особи, яким на дату запровадження цієї 
системи виповниться не більше 35 років. Передбачається, що мо-
лоді громадяни будуть сплачувати страхові внески у розмірах на 
перших порах 2 відсотки з поступовим підвищенням їх до 7 відсо-
тків від середнього заробітку. Кошти будуть нагромаджуватися та 
інвестуватися в економіку країни й стануть вагомим додатком до 
основної пенсії за солідарною пенсійною системою, що являє собою 
перший рівень пенсійного забезпечення і з якої виплачуються пен-
сії усім пенсіонерам. У випадку смерті пенсіонера залишки коштів 
на його індивідуальному рахунку успадковуються спадкоємцями. 
Загалом у накопичувальній системі передбачено довічну пенсію та 
пенсію на визначений строк. 

Запровадження персоніфікованої системи пенсійного забезпе-
чення стане важливим організаційно-управлінським заходом на 
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шляху до ліквідації “зрівнялівки” і виходу працівників з-під “тіні” 
неофіційної економіки. 

Для окреслення напряму поступового переходу від солідар-
ної системи пенсійного забезпечення до накопичувальної системи 
пенсійного страхування, скорочення виплат з Пенсійного фонду, 
зменшення розриву між максимальними і мінімальними розмі-
рами пенсій, 8 липня 2011р. ухвалено Закон України “Про заходи 
щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної систе-
ми”, що набрав чинності з 1 жовтня 2011р. (далі – Закон № 3668) [8].  
Закон ухвалювався у році, коли дефіцит бюджету Пенсійного фон-
ду становив понад 20 млрд. гривень, або майже 10% від загаль-
них видатків бюджету названого Фонду. В попередньому (2010 р.) 
з державного бюджету на покриття бюджету Пенсійного фонду 
України виділено майже 34,4 млрд. грн. Доречно зазначимо, що  
в 2014 р. лише в одному місяці листопаді на виплату пенсій спрямо-
вано 20,7 млрд. грн. З огляду на критичний фінансовий стан країни 
стає зрозумілим, чому держава змушена вдаватися до ухвалення 
непопулярних рішень і заходів, зокрема до підвищення пенсійно-
го віку для жінок та осіб, для яких передбачено спеціальні пенсії,  
а заодно й збільшення страхового стажу для пенсійного забезпечен-
ня, обмеження максимальних розмірів пенсій, стягування податку  
з пенсіонерів, які отримують надто великі суми пенсій. 

Законом № 3668 текст ст. 26 Закону України “Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування” викладено в редакції, 
згідно з якою особи мають право на призначення пенсії за віком піс-
ля досягнення віку 60 років. Це стосується як чоловіків, так і жінок, 
але підвищення пенсійного віку для жінок передбачено здійснюва-
ти поступово. У період до 1 січня 2015 р. жінкам після досягнення 
55 років надано право оформляти пенсію за віком при умові звіль-
нення з роботи та наявності необхідного страхового стажу. Однак у 
такому разі розмір їх пенсії зменшується на 0,5 відсотка за кожний 
повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію. Випла-
та достроково призначеної пенсії припиняється, якщо до досягнен-
ня 60-річного віку жінка працевлаштувалася. 

Новим законодавством істотно підвищено вимогу про більшу 
тривалість страхового стажу як необхідної умови для призначення 



324

Розділ 9. ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

пенсій у солідарній системі. Під страховим стажем розуміють період 
(строк) протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому дер-
жавному пенсійному страхуванню та за яким щомісяця нею або за неї 
сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страхо-
вий внесок. Поняття страхового стажу повною мірою не співпадає з 
поняттям трудового стажу. Юридичне значення надається саме стра-
ховому стажу. В минулому для призначення пенсії за віком чоловікам 
достатньо було мати страховий стаж 25 років, а для жінок 20 років, 
тепер же страховий стаж збільшено на 10 років. Мінімальний розмір 
пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років 
страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму 
для осіб, які втратили працездатність. До 1 жовтня 2011 р. пенсія за 
віком могла призначатися у незначному розмірі за наявності страхо-
вого стажу не менше 5 років, тепер же страховий стаж повинен ста-
новити не менше 15 років. Рівно ж пенсія з інвалідності від загальних 
захворювань для осіб, які досягли пенсійного віку, призначається при 
наявності страхового стажу не менше 15 років. 

Найновіші окремі законодавчі акти разом з тим містять чимало 
схвальних положень, які сприятливо позначаються на збільшенні 
тривалості страхового стажу. Так, Законом України “Про внесення 
змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пен-
сії” від 14 травня 2013 р. № 231-VII, який набрав чинності з 1 липня 
того ж року, передбачено зарахування до страхового стажу періодів 
перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, під час 
якої жінка отримує допомогу з цих підстав як така, що підлягає за-
гальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Для жі-
нок і для чоловіків не змінюються вимоги про страховий стаж і вік 
для призначення пільгової пенсії за віком та за вислугу років відпо-
відно до Закону України “Про пенсійне забезпечення” від 5 листопада 
1991 р. [5]. Стосовно стажу також внесено зміни до статті 24 Закону 
України “Про наукову і науково – технічну діяльність”, згідно з якими 
науковим (науково-педагогічним) працівникам, які визнані інваліда-
ми I, II, III груп, призначається пенсія з інвалідності в розмірі пенсії 
наукового (науково-педагогічного) працівника незалежно від віку за 
наявності стажу наукової роботи 15 років для жінок і 20 років для 
чоловіків та меншої тривалості страхового стажу. Для призначення 
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пенсії з інвалідності за нормами цього Закону є визнання особи ін-
валідом у період роботи на науковій (науково-педагогічній) посаді, а 
особам із числа інвалідів з дитинства час настання інвалідності не є 
вирішальною умовою для цього виду пенсійного забезпечення. 

Особливе значення страховий стаж має для працівників, звільне-
них з роботи у зв’язку зі змінами в організації виробництва й праці, 
скорочення чисельності або штату працівників, а також виявленої 
невідповідності працівників займаній посаді або виконуваній роботі 
чи за станом здоров’я, якщо до настання пенсійного віку їм залиши-
лося півтора року. За наявності страхового стажу для працівників – 
чоловіків 35 років, а для працівниць – жінок 30 років, їм достроково 
може бути призначена пенсія за віком відповідно до Законів України 
“Про зайнятість населення” від 5 липня 2012 р. та “Про основні заса-
ди соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого 
віку в Україні” від 16 грудня 1993 р. (з наступними змінами). 

Чимало працівників після досягнення пенсійного віку, не оформ-
ляючи пенсій, продовжують працювати, щоб мати більший страхо-
вий стаж, а отже, одержувати в майбутньому більшу пенсію. У тако-
му разі пенсія за віком призначатиметься з урахуванням страхового 
стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням її 
розміру на 0,5 відсотка – за кожний повний місяць страхового ста-
жу після досягнення пенсійного віку при відстроченні виходу на 
пенсію на строк до 60 місяців і на 0,75 відсотка за кожний повний 
місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку при від-
строченні виходу на пенсію на строк понад 60 місяців. 

Характеризуючи загальний стан пенсійних правовідносин, вар-
то зосередити увагу на зміни законодавства стосовно спеціальних 
пенсій. Ці зміни полягають у підвищенні вимог для призначення 
таких пенсій, в обмеженні їх розмірів та оподаткуванні надто ве-
ликих пенсійних виплат. Спеціальні пенсії призначаються відповід-
ним особам при збільшенні віку з 60 до 62 років (поступово) для 
чоловіків і при досягненні 60 років жінкам при збільшенні стажу 
служби. Так, наприклад, загальний стаж для прокурорів збільшено 
з 20 до 25 років і збільшено стаж вислуги років на посаді прокурора 
чи слідчого з 10 до 15 років (поступово). 

Щодо розмірів спеціальних пенсій, то вони зменшуються з 90 до 
80% для службовців і посадових осіб Кабінету Міністрів, відповідних  
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осіб Нацбанку, органів місцевого самоврядування, судової експер-
тизи, установ засобів масової інформації та наукових і науково – пе-
дагогічних установ і закладів, а для суддів, прокурорів, державних 
службовців і народних депутатів – до 70%. Норми про такі обме-
ження містяться в Законі України “ Про запобігання фінансової ка-
тастрофи та, створення передумов для економічного зростання в 
Україні” від 27 березня 2014 р. № 1166-VII (далі – Закон № 1166 [9]. 
Цим же Законом внесено зміни до статті 164 Податкового кодексу 
України. Згідно з підпунктом 164.2.19 вказаної статті суми пенсій 
(включаючи суми їх індексацій, нараховану відповідно до закону) 
або щомісячного грошового утримання, отримуваних платником 
податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, 
якщо розмір перевищує десять тисяч гривень на місяць – у частині 
такого перевищення підлягають оподаткуванню. 

Норми Закону № 1166 щодо змін про визначення розмірів спеці-
альних пенсій відтворюються в найновіших правових документах 
вищої юридичної сили. Наприклад новий Закон від 14 жовтня 2014 р.  
“Про прокуратуру” [10] встановив, що для прокурорів пенсія при-
значається в розмірі 70 відсотків від суми їхньої місячної (чинної) 
заробітної плати. 

Аналіз чинного законодавства також дає можливість виявляти 
позитивну тенденцію у правовому регулюванні пенсійних право-
відносин без істотних відмінностей з огляду на категорії майбутніх 
пенсіонерів. Досить зважити, що у недалекому минулому народним 
депутатом у разі закінчення їх депутатських повноважень призна-
чалася достроково пенсія за два роки до досягнення пенсійного віку. 
В теперішній час таким правом вони можуть скористатися лише за 
півтора року до настання зазначеного віку, як це встановлено для  
інших категорій пенсіонерів. У новому Законі “Про Кабінет Мі-
ністрів України” від 27 лютого 2014 р. у ст. 57 сформульовано по-
ложення, згідно з яким пенсійне забезпечення колишніх членів 
Кабінету Міністрів України здійснюється в порядку та на умовах, 
визначених Законом України “Про державну службу” [11]. 

На шляху подолання разючих відмінностей у розриві між міні-
мальними і максимальними розмірами пенсій встановлено межу їх 
нарахування й виплат. Максимальний розмір пенсій (крім пенсійних  
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виплат, що будуть здійснюватися з Накопичувального пенсійного фон-
ду) або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням 
надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, 
пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до 
пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окре-
мим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), 
призначених (перерахованих) відповідно до Митного кодексу України, 
постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 р. “Про затвер-
дження Положення про помічника – консультанта народного депутата 
України”, законів України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, 
“Про статус народного депутата України” та інших законодавчих актів 
України не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установ-
лених для осіб, які втратили працездатність. Доречно зазначено, що 
у Державному бюджеті на 2014р. прожитковий мінімум для осіб, які 
втратили працездатність визначено в сумі 949 грн. на місяць

Разом з тим у п. 2 прикінцевих та перехідних положень Закону  
№ 3668 зазначено, що обмеження пенсій (щомісячного довічного гро-
шового утримання) максимальним розміром, установленим цим же 
Законом, не поширюються на пенсіонерів, яким пенсія (щомісячне до-
вічне грошове утримання) призначена до набрання чинності зазначе-
ним Законом. Однак до пенсійних виплат, що перевищують, установ-
лений Законом максимальний розмір, індексація не застосовується. 

Виникає запитання, чи за рахунок подальшого обмеження мак-
симальних розмірів спеціальних пенсій буде змога істотно зменши-
ти дефіцит Пенсійного фонду? Перш ніж відповісти на це запитання 
проаналізуємо дані статистики про наявну кількість усіх пенсіо-
нерів, у тому числі тих, які отримують спеціальні пенсії (наводи-
мо кількість пенсіонерів і середні суми виплат). Станом на 1 січня 
2013 р. загальна чисельність пенсіонерів становила 13629789 осіб 
(це значно більше, ніж у 2014 р.), з них отримували пенсію за віком 
10501410 (1464.33 грн.); з інвалідності – 2513546 (1359,13 грн.);  в разі 
втрати годувальника – 508377 (1252,77 грн.); соціальні пенсії з мину-
лих років – 134274 (920,40 грн.); довічне грошове утримання суддів –  
1362 (7835,83 грн.); пенсії за вислугу років – 680770 (2172,12 грн.);  
пенсії військовослужбовцям – 603901 (2349,93 грн.). Середній  
розмір пенсійної виплати становив 1470,73 грн. [12].
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З наведеної статистики видно, що спеціальні пенсії отримує лише 
1286033 пенсіонерів, тобто приблизно кожна десята особа. Отже, суть 
реформування пенсійної системи зводиться не до якомога найбільшої 
зрівнялівки в нарахуванні й виплаті пенсій. Розрив у розмірах пенсій 
виправданий, оскільки матеріальне забезпечення кожного залежить 
від його внеску в загальнодержавну справу, від важливості й склад-
ності роботи, її кваліфікаційного рівня та якості, психо-емоційних 
затрат особи в процесі служби, ризиків у процесі роботи, ставлення 
до виконання трудових обов’язків, тривалості роботи, суми сплати 
внесків до Пенсійного фонду та інших факторів. Особа повинна за-
служити пенсію як винагороду за минулу трудову діяльність. Пенсія є 
компенсацією втраченого чи зменшеного заробітку (доходу) соціаль-
но незабезпеченій особи, яка зазнала впливу соціального ризику –  
непрацездатності. За визначенням С. Синчук пенсія – це грошове 
систематичне забезпечення, яке здійснюється зобов’язаними відпо-
відно до закону чи договору суб’єктами з метою компенсації втраче-
ного (або зменшеного) внаслідок довічної або тривалої непрацездат-
ності особи заробітку та (чи) доходу [13]. 

Нинішнє економічне становище України не дозволяє змінювати 
законодавство у бік зниження пенсійного віку й страхового стажу 
як невід’ємних умов для надання гідного пенсійного забезпечення. В 
Україні, до речі, найнижчий вік виходу жінками на пенсію. У більшо-
сті країн світу пенсії за віком призначаються жінкам при досягненні 
60 років, а чоловікам після 65-річного віку. При цьому в ряді країн 
помітна тенденція до підвищення пенсійного віку. Так, законодавчий 
орган Португалії в рамках політики жорстокої економії ухвалив рі-
шення про підвищення пенсійного віку в країні з 65 до 66 років. Очі-
кують, що цей захід разом зі значним скороченням серед держслуж-
бовців допоможе заощадити країні 4,8 млрд. євро бюджетних коштів. 

Видається, що подальше реформування пенсійної системи має 
відбуватися при збереженні нині визначеного законом пенсійного 
віку з недопущенням більшого, ніж тепер, розриву між мінімаль-
ним і максимальним розміром пенсій. Необхідно, як це пропонує  
С. В. Науменкова спромогтися забезпечення стабільного функціону-
вання пенсійної системи; забезпечення соціальної справедливості у 
солідарній пенсійній системі; формування ефективної системи недер-
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жавного пенсійного забезпечення; удосконалення спрощення меха-
нізму та забезпечення зрозумілості пенсійної системи для громадян 
і роботодавців; забезпечення громадського контролю за функціону-
ванням Пенсійного фонду; уніфікації пенсійного законодавства [14].  
А найголовнішою проблемою в цій сфері, як нами вже зазначалося, є 
перехід до другого рівня пенсійної системи – накопичувальної системи. 

Актуальною є проблема уніфікації розрізненого пенсійного законо-
давства. Важливо розробити проект Пенсійного кодексу та затвердити 
його парламентом. Разом з тим на порядок денний необхідно ставити 
питання про ухвалення окремих законодавчих актів стосовно: соці-
ального захисту (зі спеціальними розділами про соціальне забезпечен-
ня, а особливо – пенсійне; а) учасників Антитерористичної операції; б) 
вимушено внутрішньо (в межах України) переміщених осіб. 

Окремими законодавчими актами учасники АТО отримали статус 
учасників бойових дій відповідно до Закону України “Про статус вете-
ранів війни, гарантії їх соціального захисту” (1993 р.), а стосовно пере-
міщених осіб Верховна Рада України 20 жовтня 2014 р. ухвалила Закон 
“Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” (Голос 
України. – 2014. – 21 листопада. – № 225. – С. 11–13), в якому стосов-
но пенсійного забезпечення лише зазначається, що воно здійснюється 
відповідно до законодавства (п. 1 ст. 7). Пенсійне забезпечення назва-
них категорій осіб має свої особливості, на які належить зважити у спе-
ціальних законодавчих і підзаконних нормативно – правових актах. 

Українське суспільство заслужило мати глибоко обґрунтовану, 
чітко окреслену, належно структуризовану пенсійну систему. В цьо-
му напрямі значну роль повинна відігравати наука права соціально-
го забезпечення. 
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Анотація
У статті досліджено стан пенсійних правовідносин з відображенням істотних 

змін у пенсійному законодавстві, зосереджено увагу на напрямах поліпшення пен-
сійного забезпечення громадян при взаємодії держави та особи, запровадженні 
накопичувальної пенсійної системи і недержавного пенсійного забезпечення, вне-
сено пропозиції щодо подальшого реформування пенсійної системи України. 

Annоtation
This article explores the state pension relationships with display significant changes 

in pension legislation, focus on improving the areas of pensions of citizens in cooperation 
between the state and individuals implementing funded pension system and private 
pension provision, included proposals for further reform of the pension system in Ukraine. 
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СТАНОВЛЕННЯ  
ТА РОЗВИТОК СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ НА ЛЬВІВЩИНІ

Ключові слова: судова медицина, історичний розвиток. 
Keywords: forensic medicine, historical development. 
Формування судової медицини на західноукраїнських землях від-

бувалося під значним впливом західноєвропейських правових систем  
і на основі досягнень медицини Німеччини, Австрії, Польщі, а тому  
історичний досвід використання здобутків класичної медицини для 
цілей юриспруденції, досвід теоретичної розробки проблем судової 
медицини та підготовки відповідних кадрів судово-медичних експер-
тів може бути особливо актуальним тепер для незалежної України, яка 
активно прагне увійти в систему європейської демократії та в різні єв-
ропейські структури. З цього погляду Західна Україна може розгляда-
тися як історичний міст між Західною Європою і слов’янським Сходом. 

Є підстави стверджувати, що зародження судової медицини зу-
мовлене не стільки рівнем розвитку лікування, скільки характером 
правових відносин. 

Постановка проблеми. Значні зміни у суспільно-економічному 
житті України, які породили соціальні явища, характерні для ста-
новлення незалежної держави, привели до реформування судової 
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системи та демократизації судочинства, а отже, й до перебудови 
експертної допомоги громадянам та державним установам. 

Аналіз останніх досліджень. Відомо, що в Польщі опублікова-
но чимало праць, присвячених історії діяльності судових медиків, 
починаючи з давнини і до наших часів, де, зокрема, висвітлюється 
робота судових лікарів Львова. Але в них віддзеркалена діяльність 
судових медиків, пов’язана з викладанням судової медицини сту-
дентам-правникам, студентам лікарського відділу Львівського уні-
верситету, наукові здобутки, а їхня практична діяльність не пока-
зана (Л. Фінкель, С. Стажинській 1894 (1); В. Серадський 1928 (2), 
1937 (3); Б. Скаржинський, 1957 (4): Б. Попельській, 1961 (5); З. Тра-
унфельнер 1991 (6); Баран, 1997 (7)). 

Історіографія судової медицини на теренах Західної України у 
XVIII, XIX та першій половині XX століття радянською історичною 
медичною наукою не вивчалася, з різних причин замовчувалась. 
Істориками медицини Польщі вона трактувалась у світлі політики 
полонізації західноукраїнських земель, тому їхні праці потребують 
критичної оцінки. Тому бажано показати еволюцію судово-лікар-
ської експертизи у Галичині в умовах різних утворень, що історич-
но склалися на цій території за різних форм правової практики, 
якої не було з інших регіонах України за часів Російської імперії та 
Радянського Союзу. Аналізуючи джерела формування судово-лі-
карської думки на Львівщині за Австро-Угорської імперії, Польщі, 
порівнюючи діяльність судових медиків в ті часи з роботою нині 
діючих судово-медичних закладів, хотілось би, образно кажучи, 
навести мости між минулим та сучасним, усвідомити місце лікаря 
судово-медичного експерта в юридичній практиці за конституцій-
них часів у державах Західної Європи та в умовах одержавлення су-
дово-медичних закладів, як практичної галузі охорони здоров’я в 
період існування СРСР. 

Виклад основного матеріалу. У XIX сторіччі за часів австрій-
ського панування у Львові була створена дворічна медико-хірургіч-
на студія з п’ятьма кафедрами, де на кафедрі загальної патології пе-
редбачалося викладання судової медицини у вигляді окремих тем. 
У 1817 р. університет у Львові відновив свою роботу, проте без лі-
карського відділу [3], тому Медико-хірургічна студія продовжувала 
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свою діяльність. Судова медицина у ній була окремим предметом. 
Упродовж 1805–1847 pp. судову медицину, а також декілька інших 
предметів викладав В. Жердінський. Пізніше, у 1851 p., – І. Гавранек. 
З 1852 по 1871 р. викладачем з цього предмета став Ф. Гатшер, най-
відоміший професор Медико-хірургічної студії, яка називалася ще 
інститутом. Одночасно Ф. Гатшер був надзвичайним професором 
Львівського університету, де викладав судову медицину юристам. 
Після від’їзду Гатшера його обов’язки протягом трьох років вико-
нував Ю. Вейгель, лікар-практик, член Ради м. Львова. У Медико- 
хірургічній студії проводили практичні заняття з судової медици-
ни, зокрема розтини трупів у Суспільному шпиталі. Викладачі сту-
дії складали також колективні висновки у спірних справах, що роз-
глядалися судами. 

У 1872–1874 pp. Медико-хірургічна студія була ліквідована,  
і протягом 20 років у Львові не було лікарського навчального закла-
ду. Судову медицину вивчали тільки на відділі права в університеті.  
Ю. Вейгель після ліквідації студії до 1879 року працював в універ-
ситеті на посаді так званого заступника викладача. Згодом його 
замінив доцент Л. Фейгель (1845–1893). У результаті наполегливих 
клопотань Міністерство дозволило у 1884 р. відкрити самостійну 
кафедру судової медицини на відділі права, доручивши керівництво 
Л. Фейгелю, і водночас йому було надано звання надзвичайного про-
фесора. Він був останнім викладачем судової медицини до відкрит-
тя лікарського відділу. Л. Фейгель працював у Закладі патологічної 
анатомії у Кракові, декілька років був прозектором Суспільного 
шпиталю у Львові й одночасно судовим лікарем. У 1879 р. здобув 
ступінь доцента на відділі права, захистивши роботу “Отруєння 
окисом вуглецю, особливо світильним газом, з судово-лікарської 
точки зору”. Він був першим у Львові викладачем судової медици-
ни, що захистив дисертацію. У 1883 р. у Львові він видав “Підруч-
ник судової медицини”, який був компіляцію німецьких підручни-
ків. Протягом 1894–1895 академічного року після смерті Л. Фейгеля 
львівським студентам-правникам викладав професор Л. Вахгольц. 

У другій половині XIX ст. в Австро-Угорській імперії було запро-
ваджено призначення лікарів-експертів як судових лікарів. Про це 
свідчить розпорядження міністерства внутрішніх справ Австро- 
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Угорської імперії для Галицького намісництва про порядок призна-
чення лікарів експертів (1848) [6]. Вони були зобов’язані проводити 
судові огляди, судово-лікарські та санітарно-поліційні розтини. Ці 
дипломовані спеціалісти перебували на адміністративній службі як 
повітові, міські або гминні лікарі. З 21 вересня 1898 року на лікар-
ському відділі (по-сучасному – медичному факультеті) Львівського 
університету була відкрита кафедра та заклад судової медицини, яку 
організував та якою 42 роки керував професор В. Серадський [5, 6]. 
На кафедрі та в закладі зосереджувалася уся практична, навчальна і 
наукова діяльність судових медиків Львова й Галичини. Із статей, ка-
федральних звітів тих часів відомо, що упродовж тих років до Другої 
світової війни щорічно проводились: до 1918 р. – 225 розтинів, з 1918 
по 1930 р. – 300 розтинів, з 1931 по 1940 р. – 400 розтинів. Загалом це 
були судово-лікарські, санітарно-поліційні та наукові розтини. Функ-
ції судових лікарів могли виконувати всі дипломовані спеціалісти. 

У Малопольщі (куди входила територія Західної України) були 
посади судових лікарів, передусім в університетських містах. Відпо-
відно до кримінальної інструкції, чинної у Польщі, трьох медичних 
експертів персонально призначали та затверджували судді кримі-
нального суду. Тому розтини завжди здійснювалися особисто про-
фесором, тобто керівником кафедри та закладу судової медицини, 
який був затверджений кримінальним судом на роль судового лі-
карського експерта спеціальною угодою. 

У закладі проводили судово-хімічні дослідження для визначення 
наявності етилового алкоголю, а також у випадках отруєнь чадним га-
зом. Крім того, розроблялися серо-гематологічні дослідження в судо-
во-медичному аспекті. Проте через брак коштів в університеті (тобто 
матеріального забезпечення), за словами В. Серадського, не було змоги 
розширити роботу судово-медичної лабораторії при закладі [2, 3]. 

На жаль, у центральному державному історичному архіві Укра-
їни у Львові. Львівському обласному архіві, в архівах Львівського 
університету та Львівського медичного університету не збереглися 
пам’ятки діяльності кафедри та закладу судової медицини, за якими 
можна було б повести ретельний аналіз. Тому ми вдалися до інших 
джерел – до статистичних даних про рух населення, про загальну 
смертність та число смертей неприродним способом [8, 9, 10] порів-
няно з практикою Львівського окружного суду [11, 12]. 
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Після возз’єднання Західної України з СРСР у 1939 році на її 
території було докорінно змінені правовідносини у суспільстві, 
запроваджується законодавство УРСР (СРСР), згідно з якими 
формуються державні інститути судово-слідчих органів, охорони 
здоров’я і, в тому числі, організована державна судова експертиза, 
зокрема, судово-медична в системі народного комісаріату охорони 
здоров’я з утворенням судово-медичної служби у вигляді, по-сучас-
ному, піраміди. Судова медична експертиза в державі стає відомчою 
з жорстким підпорядкуванням центру [13]. 

У Львові з березня 1940 року започаткована міська судово-ме-
дична експертиза, яку організував доцент В. П. Ципковський. 

З перших днів новоствореної служби судово-медичні експертизи 
та дослідження виконувалися за вимогами органів розслідування, 
створеними на Львівщині – міліції, прокуратури та НКВС. Запрова-
джується в діловодстві українська мова. Штат експертизи становив 
14 лікарів, більшість з яких були польськими судовими лікарями. 
Наприклад, відомий вчений Польщі, проф. В. Л. Попельский тоді 
виконував функції судово-медичного експерта-біолога. У складі 
експертизи була судово-медична лабораторія з біологічним та судо-
во-хімічним відділеннями. З 1 серпня 1940 року вперше запровадже-
но чергування судових медиків на дому для обслуговування виїздів 
на місця подій. Чергувало п’ять лікарів, у тому числі і В. П. Цип-
ковський. Райони Львівщини обслуговували міжрайонні судово- 
медичні експерти, з яких не всі мали відповідну підготовку з судо-
вої медицини і тому було організовано їх навчання на базі судово- 
медичної експертизи у Львові [14, 15]. Цю діяльність перервала вій-
на між гітлерівською Німеччиною й СРСР. 

За повоєнні роки до 1959 року Львівська область в адміністра-
тивно-територіальному поділі України була значно меншою, ніж су-
часна. Чисельність її населення було в межах 1170,3–1255,8 тис. осіб.  
Історично склалося так, що у Львівській області переважали сіль-
ські райони з високим відсотком сільського населення. Після адмі-
ністративного перерозподілу, у 1959 р. під час якого відбулося об’єд-
нання з Дрогобицькою областю, кількість населення налічували в 
межах 2111,4 тис. осіб. З індустріалізацією Львівщини десятиріч-
чями серед населення спостерігаються кількісні та якісні суспільні 
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зрушення. Збільшується чисельність населення, яка в 1994 р. зросла  
до 2778,3 тис. із значним відпливом сільського населення області. 
Крім того, з іншого боку, нині простежується значне загострення 
криміногенної обстановки у суспільстві. 

На цьому соціально-економічному тлі розвивається діяльність 
Львівської обласної судово-медичної експертизи, яку ми спробує-
мо висвітлити у цій роботі. Після звільнення Львова та області від 
німецької окупації судово-медичну експертизу проводили тільки  
у м. Львові двоє лікарів: судовий медик, доктор А. В. Козовський, 
який водночас тимчасово виконував обов’язки завідувача кафедри 
судової медицини Львівського медичного інституту та лікар-пато-
логоанатом Блізнер (ім’я невідоме). З 27 квітня 1945 року віднови-
лась діяльність Львівської обласної судово-медичної експертизи 
під керівництвом професора В. П. Ципковського, призначеного 
на посаду обласного судово-медичного експерта. Усю діяльність 
судово-медичної експертизи проводили згідно з діючим на ті часи 
законодавством і перебували під значним впливом таких ново-
створених силових закладів, як НКВС, КДБ, прокуратура. В архі-
ві Львівської обласної судово-медичної експертизи відображені  
особливі напрями діяльності закладу. 

Згідно з звітом обласної судово-медичної експертизи за 1945 рік, 
видно, що штат складався з восьми лікарів, які провели 1136 судо-
во-медичних розтинів, 1972 оглядів живих осіб і 15 комісійних екс-
пертиз за матеріалами кримінальних справ. На 1949 рік у штаті було 
19 лікарів і обсяг експертної роботи становив 919 судово-медичних 
розтинів та 12391 судово-медичних оглядів. У 1959 р., коли стало-
ся об’єднання Львівської та Дрогобицької областей, в експертизі 
вже працювало 23 судово-медичні експерти, які виконали 1368 роз-
тинів, провели 12391 огляд потерпілих та інших осіб. Зауважимо,  
що обсяг експертної роботи, поданий нами, був без урахування ді-
яльності спеціалістів судово-медичної лабораторії. З 1960 по 1997 р. 
відбуваються значні зміни колективу обласного бюро як в якісно-
му, так і кількісному відношеннях, що особливо помітно за останні 
роки. Лікарський склад у 1960 р. становив 27 спеціалістів з вищою 
освітою, у 1997 р. – уже 55 осіб. Це також торкається середнього та 
молодшого медичного персоналу, технічних працівників. У викона- 
нні експертної роботи простежується тенденція до її розширення. 
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Важливо коротко висвітлити ще одну з найвідповідальніших 
ланок у діяльності судово-медичного закладу – роботу нині дію-
чого відділу судово-медичної експертизи речових доказів, який 
був сформований згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я 
України [16] (на базі судово-медичної лабораторії). Він був запо-
чаткований двома відділеннями ще в червні 1945 р., складався з 
біологічного та судово-хімічного відділень і мав у штаті двох спе-
ціалістів. Наприкінці 1947 р. почало функціонувати патогістоло-
гічне відділення, яке очолив професор М. В. Войно-Ясенецький. 
У 1958 р. був створений фізико-технічний кабінет, у 1961 р. пе-
рейменований у фізико-технічну лабораторію. На сьогодні (згід-
но з наказом МОЗ України від 1995 р.) у відділі судово-медичної 
експертизи речових доказів обласного бюро (колишньої судово- 
медичної лабораторії) є п’ять відділень – судово-імунологічне, су-
дово-токсикологічне, судово-гістологічне, судово-цитологічне та 
медико-криміналістичне) [17]. 

Висновки. Отже, судова медицина на Львівщині, яка має свої 
давні специфічні корені набула подальшого свого розвитку й на сьо-
годні має риси стійкої усталеної державної структури, що виконує 
весь обсяг експертних досліджень, потреба в яких чим раз зростає 
в сучасних негативних соціальних умовах. Особливість судової ме-
дицини полягає в тому, що вона сформована на ґрунті західно-євро-
пейського розвитку науки та практики, однак збагачувалась та роз-
вивалась упродовж останніх 75 років на основі української наукової 
школи судових медиків. 

Список використаних джерел:
1. Finkel L., Starzynski S. Historia Uniwerzsytetu Lwowskego. – Lwow. 1894. 
2. Sieradzki W. L’institut Medico-Legal de I’universite de Iwow (Leopol. Pologne) // 

Reprinted form Methods and Problems of Medical Education. Ninth Series. – New 
York: The Rockefeller Foundation, 1928. 

3. Sieradzki W. Kilka slow о Lwowskim Wydzial Lekazskim /,’Polska gazeta Lekarska. – 
1937. – 41ip. 

4. Скаржинський Б. Историко-медицинская наука в Польше /Пер. с франц. – М.: 
Медгиз, 1957. 

5. Popielski В. Pamieci Prof. Dr. Wlodzimicrza Siezadzkiego //Archiwum Medycyny 
Sadowej. Psychiatrii Sadowej і Kryminalistyki. – 1961 – T. 13. 



339

Найда А. І., Малик О. Р. Становлення та розвиток судової медицини на Львівщині

6. Traunfellner Z. Dzieje Polskiej mysli sadowolekarskiej: Studia і materialy z dziejow 
nauki Polskiej. – Warszawa. 1991. – Seria 2. – Zeszyt 3. 

7. Baran E. Nauka і nauczanie medycyny Sadowej we Lwowie (zarys historyczni) // 
Archiwum Medycyny Sadowej і Kryminologij. – 1997. – T. 47. – № 2. 

8. Wiadomisci statystyczne о miescie Lwowie 1912. – 1922. – 1926. T. 15. 
9. Wiadomosci statystyczne о miescie Lwowie 1923. – 1925. – 1928. T. 16. 
10. Miesiceznik statystyczny 1924–1937 r // Lwow w cyfrach. – Rok 1932. 
11. Львівський обласний державний архів. – Ф. II. – Oп. 1–6. 
12. Центральний державний історичний архів у Львові. 
13. Збірник узаконень та розпоряджень Роб.-Сел. Уряду України. 1924. – Від- 

діл 2. – № 19–20. 
14. Архів Львівського обласного бюро судово-медичної експертизи. Книга нака-

зів за 1940–1941 pp. 
15. Там же. – Ф. І. – Оп. І. – Од. зб. 1–5. 
16. Наказ МОЗ України № 6 від 17 січня 1995р. “Про розвиток та вдосконалення 

судово-медичної служби України. ” – К., 1995. 
17. Найда А., Нартіков В. 55 років діяльності Львівського обласного бюро судово- 

медичної експертизи: Лікарський збірник. – Львів–Чикаго, 2000. – Нова серія, 
т. VIII, с. 61–68. 

Анотація
Судова медицина на Львівщині, яка має свої давні специфічні корені набула 

подальшого свого розвитку й на сьогодні має риси стійкої усталеної державної 
структури, що виконує весь обсяг експертних досліджень, потреба в яких чим раз 
зростає в сучасних негативних соціальних умовах. Особливість судової медицини 
полягає в тому, що вона сформована на ґрунті західно-європейського розвитку на-
уки та практики, однак збагачувалась та розвивалась упродовж останніх 75 років 
на основі української наукової школи судових медиків. 

Annotation
Forensic medicine in Lviv region which has its own old specific roots has acquired 

its further development and nowadays shows the features of stable, well-established 
government institution performing the whole scope of forensic studies which are being 
in growing demand under the current negative social conditions. The special feature 
of forensic medicine is that it was founded on the basis of West European advances in 
science and practice, although for the last 75 years it has been enriched and developed on 
the grounds of Ukrainian scientific school of medicolegists. 
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адміністративного права та адміністративного процесу. 

ҐРУНТОВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ  
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ4

У сучасних умовах інтеграція України до Європейського співто-
вариства у багатьох аспектах залежить від ефективності реформ, що 
повинні здійснюватися практично в усіх сферах суспільного життя. 
Важливою соціальною сферою, яка потребує негайного реформу-
вання є сфера охорони здоров’я, адже низький рівень охорони здо-
ров’я населення України є однією з основних причин погіршення 
демографічної ситуації та скорочення середньої тривалості життя. 
Важливість зміни підходів до державної політики у цій сфері підтвер-
джується й тим, що розроблення Концепції та Стратегії реформу-
вання системи охорони здоров’я України і впровадження останньої 
передбачено Планом заходів з імплементації Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Євро-
пейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами- 
членами, з іншої сторони, на 2014–2017 роки. Для розроблення та-
ких документів передбачається залучення як співробітників Мі-
ністерства охорони здоров’я України, так й європейських експер-
тів. У зв’язку з цим опублікування європейським видавництвом  
“LAP LAMBERT Academic Publishing” монографії З. С. Гладуна “Ад-
министративное право и охрана здоровья населения в Украине”,  
в якій серед іншого досліджено напрями удосконалення правової 

4 Гладун З. Административное право и охрана здоровья населения в Украине:  
монография. – Saarbrücken: «LAP LAMBERT Academic Publishing», 2014. – 652 с.
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бази регулювання відносин у сфері охорони здоров’я та проблеми 
гармонізації українського медичного законодавства з нормами між-
народного права, є актуальним та корисним для прогнозування пер-
спектив публічного управління у сфері охорони здоров’я в Україні. 

Досліджуючи основні аспекти впливу адміністративного права на 
охорону здоров’я населення в Україні, автор здійснив комплексний 
аналіз механізму, об’єктів та суб’єктів адміністративно-правового 
регулювання відносин у сфері охорони здоров’я. У монографії здійс-
нена ґрунтовна характеристика здоров’я людини як наукової катего-
рії та об’єкта правової охорони, а також проаналізовано специфіку 
функціонування органів державної влади і місцевого самоврядуван-
ня, суб’єктів державного й громадського контролю як учасників ад-
міністративно-правових відносин у сфері охорони здоров’я. У роботі 
запропоновано шляхи удосконалення правової бази регулювання 
адміністративно-правових відносин, які виникають у сфері охорони 
здоров’я, визначено основні проблеми гармонізації українського ме-
дичного законодавства з нормами міжнародного права. 

Робота З. С. Гладуна відзначається логікою викладення матеріалу 
дослідження на основі системного аналізу теоретичних та практич-
них аспектів адміністративно-правових відносин у сфері охорони 
здоров’я. Особливо глибоко проаналізовано у монографії питан-
ня діяльності органів державної влади у сфері охорони здоров’я 
у сучасних умовах. Зокрема, автор, досліджуючи повноваження 
центральних та місцевих органів виконавчої влади, відзначає, що 
департамент охорони здоров’я державної обласної адміністрації є 
достатньо потужним спеціалізованим галузевим органом виконав-
чої влади, організаційна структура якого відповідає критеріям са-
мостійного суб’єкта. У зв’язку з цим пропонується передати функ-
ції щодо ліцензування окремих видів діяльності у сфері охорони 
здоров’я до компетенції місцевих органів виконавчої влади. 

Необхідно погодитись із висловленою автором думкою про до-
цільність законодавчого закріплення гарантованого обсягу надан-
ня безкоштовної медичної допомоги і переліку та умов надання 
платних послуг у сфері охорони здоров’я. Крім того, автор цілком 
справедливо відзначає необхідність передбачити адміністративну 
відповідальність за порушення правил збереження та поширення 
інформації про стан здоров’я особи. 
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Безсумнівною заслугою автора є детальне дослідження концеп-
туальних основ механізму адміністративно-правового регулювання 
відносин у сфері охорони здоров’я. Він переконливо обґрунтував 
необхідність кодифікації правових норм у сфері охорони здоров’я 
шляхом прийняття Медичного кодексу України та запропонував 
структуру цього нормативно-правового акту. 

Монографія є результатом тривалої творчої роботи, основні по-
ложення якої одержані на підставі особистих досліджень і виснов-
ків автора, аналізу великої кількості літературних джерел та право-
застосовчих актів. Окремі положення, що раніше були предметом 
наукового дослідження в літературі, розглядаються в роботі по-но-
вому, враховуючи сучасний рівень правових знань про адміністра-
тивно-правову охорону здоров’я населення та тенденції розвитку 
українського законодавства. 

Основні теоретичні та практичні результати дослідження відобра-
жено в останньому розділі монографії, присвяченому питанням удо-
сконалення адміністративно-правового регулювання відносин у сфері 
охорони здоров’я населення у сучасних умовах глобалізації світу. Се-
ред основних пропозицій, висловлених автором на підставі аналізу 
досягнень організації охорони здоров’я в зарубіжних країнах, слід від-
значити рекомендацію щодо доцільності впровадження в українське 
законодавство сучасної концепції прав і свобод людини і громадянина 
шляхом прийняття Закону України “Про права пацієнтів”. Також ці-
кавою є пропозиція щодо запровадження інституту Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини у сфері охорони здоров’я з ме-
тою ефективного розгляду скарг пацієнтів і їх родичів, а також своє-
часного прийняття заходів відповідного реагування. 

Монографія З. С. Гладуна єґрунтовним науковим дослідженням, 
що являє собою приклад комплексного підходу до вирішення склад-
них наукових проблем. Робота виконана на високому теоретико- 
методологічному рівні та відрізняється глибиною правового ана-
лізу, виваженістю й коректністю наукової полеміки, вмілим підбо-
ром матеріалу. Одержані автором науково обґрунтовані результати 
розв’язують важливу для юридичної науки і публічно-управлінської  
діяльності проблему. Робота визначає, доповнює та уточнює низ-
ку положень теоретичного, правового та практичного характеру,  
є своєчасною й корисною науковою працею. 
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