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УДК 342.7(4) “18” 

Вдовичин І. Я., д. політ. н., професор, 

завідувач кафедри теорії держави і права, 

Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів. 

 

ТЕХНОКРАТИЧНА МОДЕЛЬ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В 

ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ПОГЛЯДАХ К.-А. СЕН-СІМОНА 

 

Анотація. В статті аналізуються політико-правові погляди Сен-

Сімона в контексті технократичного підходу до проблем держави і права. 

Ідеї мислителя розкриваються із застосуванням порівняльного підходу. Сен-

Сімон формував свої погляди під впливом двох революцій — американської та 

французької, учасником яких він був, та подій які стали їх наслідком. Усе 

побачене та переосмислене спонукало Сен-Сімона зробити висновок що 

спроби змінити світ на краще шляхом насильницького перевороту не те що 

неефективні, а радше дають зворотні наслідки. У той же час очевидним є 

факт що існуючі суспільні відносини є неефективними, невідповідними вже 

досягнутому рівню технологічного поступу. Сен-Сімон обстоює думку що 

основою зміни суспільства є людина. Для вдосконалення суспільних відносин 

необхідно створити умови, які сприяють піднесенню освітнього та 

культурного рівня громадян, створюють можливості для вільної реалізації 

їх творчого потенціалу. Тому послідовно розвивав думку про вдосконалення і 

самовдосконалення людини, її моральності. У той же час, пропонує 

інституційні механізми реформування суспільства. Вважав за оптимальний 

шлях при збереженні приватної власності посилити контроль держави за 

економікою. Як у сфері економіки так і політики, владу надати спеціалістам 

у різних сферах промисловості, за сучасними термінами — технократам. 

Загалом погляди мислителя зберігають актуальність для сьогодення завдяки 

зваженому поєднанню розуміння ваги людської особистості і технологічних 

змін, які роблять життя людини менш тяжким. 

Ключові слова: Сен-Сімон, технократизм, утопічний соціалізм, 

революція, еволюція, насильство, еліта, влада 

 

Vdovychin I. Ya., 

Doctor of Political Sciences, Professor, Head 

of the Department of Theory of State and Law, 

Lviv Trade and Economic University, Lviv. 

 

TECHNOCRATIC MODEL OF SOCIAL RELATIONS IN POLITICAL 

AND LEGAL VIEWS OF C.-H. SAINT-SIMON 

 

Abstract. The article analyzes political and legal views of Saint-Simon in the 

context of a technocratic approach to the problems of state and law. Ideas of the 

thinker are revealed by using a comparative approach. Saint-Simon shaped his 

views under the influence of two revolutions: the American Revolution and the 
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French Revolution. He participated in both of them and in following after them 

events. All what he saw and rethought under these circumstances prompted Saint-

Simon to conclude that attempts to change this world for the better using violent 

coup is inefficient and have opposite consequences. 

At the same time it is obvious that existing social relations are ineffective 

and unsuitable for current technological progress. Saint-Simon defends a view that 

the core for change of society is a human. To improve public relations it is 

necessary to create conditions that promote elevation of educational and cultural 

level of citizens, create opportunities for free realization of creative potential. 

Therefore he consistently develops the idea of improvement and self-improvement 

of a human, his morality. At the same time, Saint-Simon offers institutional 

mechanisms for reforming of a society. 

As the best way for achieving this he considered preserving of private 

property and strengthening of the state control over economy at the same time, and 

also empowering professionals in various fields to take control over economy and 

policy, in modern terms — give the power to the technocrats. 

In general, views of the thinker remain relevant for today due to a balanced 

combination of understanding of the weight of a human personality and 

technological changes which make life of a human less difficult. 

Keywords: Saint-Simon, technocracy, utopian socialism, revolution, 

evolution, violence, elite, authority. 

 

Постановка проблеми. Сучасні кризові процеси, які ставлять під 

сумнів існуючі суспільні відносини, спонукають до перегляду панівних 

політико-правових ідей. Конструктивне вирішення наявних пробем, що у 

сфері соціально-економічних відносин, що морально-етичних, що 

управлінських чи нормотворчих, потребує обєктивного вивчення досвіду 

минулого. У цьому контексті доречним є переосмислення політико-правових 

ідей Сен-Сімона. 

Постановка завдання. У Франції XVII–XVIII століть набули 

широкого розповсюдження соціальні утопії, в яких суспільство доброчесних 

тубільців протиставлялося вадам європейської цивілізації. Інший напрям 

соцальних утопій спирався на ідею вдосконалення суспільства за допомогою 

радикального насильства. Найбільш виразно це було заявлено у ―змові 

рівних‖ Бабефа. На відміну від них, Сен-Сімон пропонує більш зважений 

шлях, в оперті на вдосконалення людини (її знань та моралі) та системи 

управління. У звʼязку з цим, постає завдання, якій мірі слушною є думка що 

погляди Сен-Сімона слід характеризувати як технократичні, і в якій мірі 

такий напрям реформ є ефективним. 

Аналіз останніх досліджень. Актуальність налізу поглядів Сен-Сімона 

обумовлнена майже повною відсутністю нових досліджень його 

інтелектуальної спадщини. Переважно це праці Васильевского М. Г., 

Волгіна В. П., Володина А. И., Вольського Ст., Застенкера Н. Е. 

Кучеренко Г. С. періоду Радянського Союзу та західні дослідження теж ХІХ–

ХХ століть. Роботи Блауг М., Гладишева А. В. надруковані на початку ХХІ 
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століття, по суті продовжують попередню традицію. Відповідно, ідеї Сен-

Сімона потребують переосмислення в нових політичних та технологічних 

обставинах. 

Виклад основного матеріалу. Спроби створити модель досконалого 

політичного устрою сягають античних часів. Власне термін ―утопія‖ набув 

значення в політико-правовій теорії завдяки твору ―Utopia‖ (1516), 

англійського гуманіста Томаса Мора в якому він, перебуваючи під певним 

впливом ―Держави‖ Платона і проблем свого часу, зобразив стан ідеального 

державного устрою [10, с. 684–685]. Сен-Сімон теж наголошує на важливості 

давньогрецької політико-правової думки у формування різноманітних 

державно-правових концентів: ―У греків людський розум почав серйозно 

займатись соцальним устроєм. Вони встановили принципи політики. Вони 

займались цією наукою як практично, так і теоретично‖ [6, т. І, с. 175]. Та 

його ідеї принципово різнилися від того напрямку соціальної утопії, який 

розраховував вдосконалити соціальні відносини шляхом повного руйнування 

попереднього суспільства. Негативним прикладом спроби таких змін, на 

думку Сен-Сімона була підготовка повстання Гракхом Бабефом і бабувістска 

програма ―змови рівних‖. Висловлюючи погляди людей домашинного епохи, 

бабувізм показував ідеал суспільства як аграрного і ремісничого, що 

розвивається на основі ручної праці, в розподілі пропонував сувору 

―зрівнялівку‖, загальний аскетизм, виявляв негативне ставлення до людей 

розумової праці [3, с. 18]. 

У свою чергу, Сен-Сімон, формуючи власний варіант реформування 

суспільних відносин, центральною ідеєю зробив наголос на знанні та 

технологічному прогресі, як основних інструментах змін. Становлення 

нового суспільства Сен-Сiмон уявляв як тривалий процес, що має 

розпочатися зі створення у Франції політичної партії промисловців. 

Фактично ним було започатковано напрям політико-правової думки, який 

згодом отримав назву ―технократія‖ [8, с. 656–657]. 

Мислитель розглядав державну владу як конструктивний чинник 

організації суспільства. Таку свою роль влада виконає лишке у тому разі, 

коли своє головне завдання уряду побачить у створенні умов для розвитку 

виробництва, захисту його від безладу і різноманітних бюрократичних 

обмежень. Як цілісна теорія, яка передбачає перехід влади до інженерно-

технічної інтелігенції, технократична концепція була запронована 

американським економістом Т. Вебленом. Вже у праці ―Теорія неробського 

класу: економічне дослідження інститутів‖ (1899), він обгрунотував думку 

про необхідність зосередження управління виробництвом у руках технічних 

спеціалістів, виходячи з раціональної ідеї про невідповідність інтересів 

фінансової олігархії потребам розвитку науки і техніки. Методологічний 

принцип цих положень — технологічний науково-технологічний 

детермінізм. Його творчість значною мірою вплинула на подальший 

розвиток західних політико-правових ідей, зокрема у формуванні теорії 

―індустріального та постіндустріального суспільства‖, ―суспільства 

споживання‖ та інших [1, с. 113–114]. Концепція постіндустріального 
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суспільства передбачає що клас технічних спеціалістів стає основною 

професійною групою і, що найважливіше — впровадження нововведень все 

більшою мірою залежить від досягнення теоретичних знань. 

Постіндустріальне суспільство передбачає виникнення інтелектуального 

класу, представники якого на політичному рівні виступають як консультанти, 

експерти або технократи. Тобто в загальних рисах — розвиваються основні 

ідеї Сен-Сімона. 

Сучасний технократичний варіант вдосконалення державно-правового 

устрою, за умов глобалізації, опертий на зміни, спричинені інформаційними 

технологіями, запропоновано Е. Тоффлером у праці ―Третя хвиля‖. Автор 

викладає власне бачення наслідків глобального інформаційного наступу і 

змін, які охопили усі сфери буття людини. Його застереження достатньо 

переконливі, коли він демонструє соціальні наслідки технологічного 

прориву: руйнуючи наші сімʼї, розхитуючи нашу економіку, паралізуючи 

нашу політичну систему, розбиваючи наші цінності, Третя хвиля зачіпає 

кожного. Вона змінює всі співвідношення сил, привілеї та прерогативи 

сьогоднішньої еліти, чиє становище стало вкрай хитке, і створює тло, на 

якому завтра відбуватимуться визначальні битви. ―Багато в цивілізації, що 

народжується, суперечить старій традиції індустріальної цивілізації. Вона є 

водночас високотехнічною та антиіндустріальною‖ [9, с. 20]. Та більш 

сумнівними є ідеї, які, на думку мислителя, повинні запропонувати 

альтернативу чинному державно-правовому ладу. Для подолання 

породжених Третьою хвилею труднощів він закликає до радикальних змін 

системи управління і права. ―Чим швидше ми почнемо створювати 

альтернативні політичні інституції, оперті на три принципи, — владу 

меншин, напівпряму демократію, поділ рішень, тим кращими будуть наші 

можливості для мирного переходу‖ [9, с. 391]. 

Таким чином наступні мислителі, які у той чи інший спосіб обстоювали 

технократичний підхід до вдосконалення суспільних відносин, незалежно від 

того чи були знайомі з творчістю Сен-Сімона, чи ні — спирались на його 

ідею, що суспільний план виробництва є визначальним аспектом, викликом 

анархії, властивій неконтрольованому приватному підприємництву. 

Виходячи зі свого технократичного бачення суспільних процесів Сен-

Сiмон запропонував своєрідні індикатори суспільного поступу. Головним 

серед них виступає розвиток наукових знань, релігії, моралі, похідним від 

якого є інший — добробут і щастя більшості суспільства. На думку 

мислителя, такий напрям суспільного розвитку обʼєднає в одне суспільство 

населення, яке складаєься із різних станів, відповідно — така модель 

суспільних відносин стимулюватиме наукові відкриття і їх залучення у 

виробництво. Мислитель підкреслював: ―Історія свідчить, що наукові та 

політичні революції чергувались між собою, що вони послідовно були один 

для одного то причиною то наслідком‖ [6, т. І, с. 203]. 

Сен-Сiмон розглядав зміни у суспільних відносинах як наслідок і 

природне продовження попереднього історичного етапу. Мета історії, як 

науки — дати людству, на основі того що відбувається, можливість зробити 
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висновок про те, що буде відбуватися в майбутньому. Для характеристики 

динамічних та стабільних періодів в істрії, Сен-Сiмон пропонує їх вважати 

органічними та критичними періодами розвитку суспільства. Доти, поки 

суспільство розвивається на основі одного разу встановлених принципів, 

воно органічне. Коли ж зʼявляються ознаки нестійкості цих принципів (у 

сфері цінностей, ідей тощо), тоді суспільство входить у критичну фазу 

розвитку. Рух суспільства вперед, до нової органічної епохи вважає 

неможливим без науки, засвоєння знань якомога ширшими верствами. 

Просвітництво Сен-Сiмон вважає рушійною силою розвитку суспільства  

[7, с. 584]. 

Виходячи з таких засад, Сен-Сiмон вважав основним джерелом 

економічного зростання вдосконалення промислового виробництва, за 

сприяння науки і централізованого управління. Державна влада повинна 

зробити провідою ідеєю про органiзацiю промисловості на раціональних 

засадах. Щоб ефективно реалізувати таку ідею слід забезпечити залучення до 

управління кваліфікованих спеціалістів, носіїв наукових і професійних знань. 

У той же час, необхідність в інституті приватної власності закономірно 

зберігає вагому роль приватних підприємців в управлiннi економічними 

процесами. Подолання певної суперечності, на думку Сен-Сімона буде 

забезпечуватись домінуванням в управлiннi наукових принципів. Він вважав, 

що такий варіант адміністративного управління, базований на iнтересах 

суспільства як цілісності, забезпечить динамічний розвиток. Мислитель 

прагнучи подолати вади як феодального суспільства, так і уникнути 

надмірних крайнощів приватного підприємництва, за прикладом поступового 

реформаторства звертаєься до довсіду Англії. ―Вони знайшли тип політичної 

та соціальної організації, який поступово замінить собою в усіх європейських 

народів феодальний режим: вони є вірними охоронцями своєї конституції, 

яка надає кожному із них найбільшу особисту свободу, яко тільки можна 

користуватися в густозаселеній країні‖ [6, т. І, с. 183]. 

Ведучи мову про конкренті владні інститути, Сен-Сімон був достатньо 

консервативним, зберігав традиційну для тодішньої Франції спадкоємну 

королівську владу, яку повинні були доповнювати й урівноважувати кабінет 

мiнiстрiв i двопалатний парламент [11, с. 240]. У багатьох творах Сен-Сiмона 

фігурують думки про освіченого монарха, можливість реформ зверху 

(внаслідок королівських декретів). Указ королівської влади, який залучить до 

управління країною кваліфікованих підриємців та науковців замість 

попередніх привілейованих станів феодального суспільства, Сен-Сiмон вважав 

простим, раціональним і безкровним способом переходу від нераціональної 

системи до нової, базованої на знаннях, яка управляє виробництвом, а не 

людьми. Подібний процес, на його думку розпочався ще в період феодалізму, 

коли ―промисловці вступили в союз з королівською владою проти дворянства, 

і завдяки наданій ними підтримці, королі отримали можливість оволодіти 

владою, яка перебувала в руках дворянства‖ [6, т. ІІ, с. 303]. 

Сен-Сiмон, виходячи із своїх технократичних переконань, пропонує 

плани перебудови суспільних відносин на засадах мирного вирішення усіх 
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проблем, рішуче заперечуючи насильницьке знищення існуючих політичних 

і правових відносин. Головним засобом суспільних перетворень вважав 

проповідь нової моралі. Дбаючи про цілісність своєї теорії, він в останні роки 

життя головну увагу приділяв духовним аспектам. Він наголошував, що 

досягнення науки, мистецтва, моралі спонукають людину до подальшого 

розвитку. У працях Сен-Сімона присутні два найважливіші елементи всіх 

пізніших технократичних концепцій: управління суспільством на наукових 

засадах та провідна політична роль науково-технічних спеціалістів. Сен-

Сімона закономірно вважають предтечею технократизму та першим його 

ідеологом. Та для того щоб говорити про технократію, перш за все було 

необхідно, щоб сформувався достатньо численний прошарок науково-

технічних спеціалістів. А це сталося лише в другій половині XIX сторіччя із 

завершенням промислової революції в країнах Заходу, коли почалось масове 

впровадження машин у виробництві, а потім і в інших сферах, що до певної 

міри є свідченням прозірливості мислителя, який зауважив майбутній напрям 

розвитку суспільства. 

Сен-Сімон підкреслював, що є дві основні основні сили розвитку 

суспільства: прогрес людського знання і розвиток економіки. Так, у 

середньовіччі провідну роль виконували духовенство і військова знать, 

промисловість перебувала на примітивному рівні. Завдяки технологічним 

змінам промисловість поступово набувала ваги, а разом з нею посилювалися 

позиції промисловців. Вони отримують вплив і на політичну владу. 

Мислитель вважав, що в нових політичних і економічних обставинах вже є 

необхідні передумови для створення нового господарського і суспільного 

ладу, в якому правлячим класом стають ті, хто довів свою перевагу завдяки 

провідній ролі у створенні національного багатства і знанням. Обстоювана 

ним промислова система пропонувала знищити різноманітні станові привілеї 

та створити умови для вільно розвиватку людських здібностей, 

підприємницької ініціативи й творчості. ―Ось той шлях адміністративної 

влади — твердий, прямий і чесний, по якому підуть люди науки, мистецтва 

та промисловості, коли їм буде довірено керівництво спільними інтересами‖ 

[6, т. ІІ, с. 336–337]. К.-А. Сен-Сімон стверджував, що за умов 

―індустріалізму‖, так він називає новий суспільний лад, власність буде 

знаходитися під контролем суспільства і даватиме власнику право на певну 

частку як винагороду за підприємницький успіх. Мислитель обстоював 

позицію, що багатство повинна успадковувати не сімʼя, а держава, оскільки 

це сприятиме поступу людської цивілізації до тіснішої співпраці та взаємодії. 

Відповідно, відбудеться прехід функцій держави у напрямку керівництва 

речами замість керівництва людьми. Сен-Сімон вважає, що метою суспільної 

організації повинно бути оптимальне використання для забезпечення потреб 

людини знань, здобутих наукою, мистецтваом і людським вмінням. Щоб 

уникнути соціальної напруги уряду слід сприяти поширенню знань, їх 

розвитку серед усіх верст суспільства і забезпечити громадянам охорону і 

свободу у їх виробничій діяльності [5, c. 132]. Він був переконаний, що 

основні закони повинні бути спрямовані на те, щоб чітко встановити і чесно 
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провадити справи, які необхідно буде реалізовувати суспільству з метою 

фізичного і морального вдосконалення буття усіх його громадян [4, с. 146–

147]. Рушійною силою суспільного розвитку вчений вважав освічених людей. 

Він заперечував революційні методи створення нових суспільних відносин і 

наголошував на реформах як єдиній можливості переходу до суспільства, 

базованому на знаннях і соціальній справедливості. На прикладі Французької 

революції Сен-Сімон показує небезпеки насильницької зміни 

некваліфікованими людьми суспільного ладу: ―Французька революція 

розпочинається кілька років після видання ―Енциклопедії‖; на поверхню, як 

піна, піднімається чернь; безграмотний клас заволодіває усією владою і в 

результаті своєї неспроможності приводить до голоду серед достатку‖ [6, т. І, 

с. 207]. 

Тому політичні зміни, на його думку, реорганізація суспільних 

відносин, повинні відбуватися без безпосередьої участі народу. Мислитель 

розраховував, що в новому, технократичному суспільстві, де буде 

запроваджена централізація виробництва, єдині норми поведінки, зросте 

продуктивність праці, а тому відпаде необхідність в різного роду державно-

правових інститутах із усіма їх численними установами і посадами, які 

обтяжливі для суспільства. Сен-Сімон сподівався що політику й управління, 

вдасться спростити до поточного адміністрування: управління речами та 

виробничими процесами. До певної міри такі ідеї мали нереалістичний 

характер, про що свідчить надто спрощене розуміння Сен-Сімоном 

підсвідомих потягів людської натури: ―Що ж стосується великих 

промисловців, то вони б вважали великою честю не отримувати ніякої 

винагороди за свою працю по управлінню суспільним багатством‖ [6, т. ІІ, 

с. 342]. 

Для Сен-Сімона основний принцип, що забезпечить ефективність 

суспільних відносин, базованих на засадах технократизму, чи як він 

вживає — ―промислової системи‖ — викорінення ―усякого паразитизму‖. 

Вважав, що ―промислова система‖ у перспективі буде системою максимально 

можливої рівності, але при цьому засуджував ―пристрасть до повної 

рівності‖. В ―розумному‖ суспільстві зберігається приватна власність. 

―Промислове суспільство‖, за Сен-Сімоном, буде побудоване за ієрархічним 

принципом: критерієм знаходження на тому чи іншому щаблі соціальної 

драбини будуть виключно здібності людини (―ієрархія здібностей‖), буде 

заборонено право спадкування для того, щоб вирівняти всіх у можливостях, 

запобігти неробству, дати кожному ―почати з нуля‖ та домогтися тих позицій 

у суспільстві, які відповідають його здібностям [7, с. 584–585]. Своєрідний 

варіант меритократії. 

Сен-Сімона достатньо обгрунтовано можна вважати засновником 

―технократичного‖ варіанту суспільного ладу. Майбутнє суспільство 

базуватиметься на промисловості, що сам Сен-Сімон розглядає досить 

широко. ―Індустріалом‖ він називає кожного, хто не ухилятиметься від 

суспільно корисної праці у будь-якій сфері людської діяльності: 

промисловому чи сільськогосподарському виробництві, сфері послуг. Для 
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Сен-Сімона індустріальна система — це не лише нові ―технократичні‖ 

можливості виробництва, що згодом забезпечуватиме матеріальні потреби 

людини, а й зміна суспільких відносин, середовища, умови для чого сторила 

вже індустрія базована на необмеженому приватному підприємництві. Сен-

Сімон розраховував що зміна характеру управління сприятиме переходу до 

більш асоційованого суспільства. Сен-Сімон пропонує здійснювати 

управління економікою асоціації уповноважених індустріалами 

(―технократів‖). Законодавчу владу буде здійснювати палата депутатів, її 

буде також наділено повноваженнями опрацьовувати закони, що 

стосуватимуться перш за все питань забезпечення добробуту країни. Ведучи 

мову про засоби забезпечення успіху реформ, Сен-Сімон наголошує на двох 

принципових моментах, дотримання яких, на наш погляд, визначає дієвість 

реформ. По-перше, реформи слід реалізовувати швидко, шляхом радикальної 

зміни базових засад, які втратили свій конструктивний характер. По-друге, 

революція (він має на увазі — французька), при всьому своєму 

насильницькому характері не зійснила необхідних змін базових принципів, 

так як вона нічого не змінила в основах, які становлять сенс феодальнго ладу 

[6, т. ІІ, с. 349–350.]. 

Сен-Сімон сподівався, що управління асоціацією здійснюватимуть 

найбільш обдаровані й досвідчені вчені та підприємці. Вчені розроблятимуть 

відповідні наукові засади як технології управління так і технології 

виробництва, а помисловці раалізовуватимуть їх ідеї у практику. На думку 

мислителя, власне ідеї та доктрини мають стати вирішальними агентами 

соціальної трансформації. Мислитель обстоював позицію, що перш за все 

свідома діяльність дозволяє забезпечити в суспільстві дотримання закону та 

належні матеріальні умови життя. Виходячи з таких позицій, Сен-Сімон 

вважає за необхідне створення нової філософії, домінуюче місце у якій мала 

зайняти наука про людину, суспільна наука, тотожна природознавчим та 

точним наукам, набути статусу ―позитивної‖ (тобто спиратися на 

спостереження і факти). У сфері пізнання суспільних процесів повинні бути 

використані ідеї закономірності та принцип детермінізму, які засвідчили 

свою результативність у природознавстві. Основне завдання ―позитивної‖ 

соціальної науки — запропонувати найкращу для певної епохи систему 

суспільних відносин. Суспільні системи формувються не в результаті збігу 

обставин, а закономірно, на підставі поступу людського розуму. Кожна нова 

система — крок уперед у розвитку суспільства [7, с. 584]. Вже згодом, 

аналізуючи історичний і свій особистий досвід, він писав: ―Франзузькі 

установи зносились, вони перестали бути тими пружинами, тими 

органічними колещатками, дії яких прискорюють рух політичного тіла‖  

[6, т. І, с. 295]. 

Власні ―технократичні‖ ідеї Сен-Сімон конкретизує у праці ―Про 

промислову систему‖. Він звертається до короля, членів палати депутатів, 

землевласників, крамарів, промислових підприємців, наголошуючи, що 

основна причина кризи, яку переживає сучасне йому суспільство — системна 

криза усіх суспільних відносин. Він досить точно дає її опис: ―зміст цієї 
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кризи полягає у переході від феодальної і теологічної системи до 

промислової та наукової. Вона неминуче буде тривати до того часу, поки 

повністю не завершиться утворення нової системи‖ [6, т. ІІ, с. 35]. Сен-Сімон 

пропонував схему суспільного поступу, за якою кожна конкретна суспільна 

система базується на певній системі поглядів і переконань, і якщо відповідні 

погляди і переконання занепадають, пануючі до того суспільні відносини 

втрачають підтримку. Зокрема, свою ідею він спирав на світоглядні наслідки 

Просвітництва, які призвели до руйнування феодального ладу. Тільки новий 

рівень ідей — сучасні ―позитивні‖ науки — можуть бути основою для 

постфеодального, індустріального порядку. Сен-Сімон вважав, що лише 

всебічний розвиток виробництва завдяки ефективному використанню 

наукових досягнень може забезпечити зростання доброботу працюючих 

верств населення. На його думку, обєднуючою соціальною метою повинна 

стати продуктивна праця, інструментом, який забезпечить підготовку 

адміністраторів на нових засадах, повинна стати ―позитивна‖ наука, яка 

поєдна у собі науку про виробництво і про суспільство. ―По своїй організації 

людський рід призначений жити в суспільстві. Він покликаний жити раніше 

під урядовим режимом, а досягнувши достатніх успіхів в становищі наук та 

промисловості, він повинен перейти від урядового чи воєнного режиму, до 

адміністративного, чи промислового, режиму‖ [6, т. ІІ, с. 189]. Таким чином 

Сен-Сімон чітко окреслювавав основні риси 

суспільства — суспільства меритократичного, де влада належить науково-

технічним спеціаліста. У звʼязку з цим наголошував на взаємодії науки 

(теоретичного знання) та індустрії (будь-якої виробничої дiяльностi) як 

ключових чинників формування розвинутих типів суспільства. ―Досвід 

показав їм (лібералам) що правління неосвіченого класу найбільш 

неприйнятне з усіх. На щастя, влада не може довго перебувати в таких руках‖ 

[6, т. І, с. 325]. Виходячи з таких історичних аналогій до певної міри можна 

погодитись з думкою, що пропонований Сен-Сімоном варіант технократизму 

є однією з течій теорії еліт, у відповідності до якої, із зростанням впливу 

науки, техніки на всі сфери суспільного життя, вчені, технічні спеціалісти 

обʼєктивно змушені зосереджувати у своїх руках не тільки виробничі та 

науково-дослідницькі функції, а й політичну владу. Тому, враховуючи 

значення впливу науково-технічної революції на життя суспільства, 

керівництво державою має здійснюватися кращими представниками науково-

технічної інтелігенції, що приводить до виникнення нової суспільно-

політичної системи — технократії. Втілення такого політико-правового 

проекту потребує відповідного світоглядного забезпечення. 

Сен-Сiмон був переконаний, що вся попередня філософія мала на меті 

лише руйнування існуючих систем, тому своє завдання вбачав у створенні 

нової фiлософiї заснованої на фактах соціальної науки про людину, яка б 

більше орієнтувалася не на теоретичні узагальнення соціального життя, а на 

практичні проблеми. Мислитель, аналізуючи причини і характер французької 

революції, робить висновок, що революції є наслідком поєднання масової 

бідності та прагненням знедолених до рівності та перерозподілу багатства. 



17 

Це у свою чергу занурює суспільство у хаос й анархію. У випадку 

рефрмування суспільства на основі його варіанту ―технократизму‖: духовна 

влада в руках учених, світська − власників; влада ж вибирати людей для 

виконання обовʼязків великих вождів людства — у руках народу, усім станам 

суспільства стане краще [7, с. 584]. Сен-Сiмон одним із перших мислителів 

дав опис технократичного суспільства (―індустріальної системи‖), спробував 

визначити можливі шляхи його розвитку, спираючись на запропоноване 

мислителем положенням, згідно з яким конкретний тип суспільства 

формується на характерній для нього системі філософських поглядів. Як 

тільки відповідна система переконань перестає бути актуальною для 

суспільної свідомості, держано-правовий лад занепадає. Зокрема, руйнування 

феодальної системи було спричинено перемогою Просвітництва над 

теологією. З цього випливав висновок, що лише нова, (―позитивна наука‖), 

альтернативна ще фактично живій у багатьох сферах, феодальній система 

світобачення, дозволить сформувати засади постфеодального, 

індустріального ладу, за якого політика з управління людьми перетвориться у 

науку управління виробництвом [5, с. 132]. Водночас, Сен-Сімон розумів, що 

утвердження суспільних відносин базованих на абсолюті приватної власності 

спровокувало розвиток егоїзму та індивідуалізму, породило культ грошей, 

прагнення наживи, конкуренцію між людьми. Сен-Сiмон не міг вважати такі 

порядки розумними і справедливими, оскільки з ними він повʼязував нову, не 

менш глибоку за попередню, соціальну та політичну кризу суспільства. Він 

жорстко критикував існуючі інститути управління, вважаючи чиновницький 

апарат надто роздутим, на утримання якого народу доводиться витрачати 

великі кошти (податки). Серед вищих урядових чиновників, членів уряду 

ледве не узаконені хабарництво і підкуп. Усе це, на думку Сен-Сiмона, є 

беззаперечним свідченням глибокої суспільної кризи. І оптимальний 

варіант — щоб не занурювати суспільство у системну кризу соціального 

протистояння — мирні реформи на засадах індустріалізму (технократизму). 

Висновки. Вважаючи сучасне йому суспільство недосконалим i 

передбачаючи його крах, Сен-Сiмон запропонував план докорінної змін, 

виходячи із переконання у важливій ролі ―індустріалів‖ (промисловців), для 

суспільного життя та необхідності раціональної органiзацiї промисловості на 

основі наукових знань, як найважливішого фактора вдосконалення 

суспільних відносин. Щоб уможливити перехід від одного суспільного 

устрою до іншого, він вважав за необхідне чітко окреслити майбутній 

техноктратичний режим i ознайомити з ним найвпливовіших промисловців, 

дбаючи про максимальне використання їх можливостей в інтересах 

промисловості та виробників. Такий підхід очевидно демонструє спрощене 

розуміння суспільних відносин, та він містить раціональну основу, пропонує 

реформування політико-правових відносин через діалог, а не через 

насильницікі зміни, Водночас, привертає увагу до проблеми — успіх такої 

моделі дій є можливим у випадку взаємодій різних сторін-субʼєктів 

політичного та економічного процесів. 
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ПЕРЕДУМОВИ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПІДХОДУ У 

ПРАВОЗНАВСТВІ 

 

Анотація. Розглянуто у науковому і концептуальному розумінні 

інституалізацію дослідницького підходу в сучасному правознавстві. На 

основі аналізу наукової літератури охарактеризовано рівень наукового 

опрацювання питань, які охоплюються предметом дослідження. Також 

визначено спектр тих загальнотеоретичних положень, які потребують 

додаткового вивчення у контексті порушеної у роботі проблематики. 

Йдеться про незадіяні пласти правничої духовної спадщини, яку ми заразом 

гірко й захоплено наново відкриваємо її для себе, необхідність поглиблення 

знань стосовно поняття “дослідницький підхід”, загальносвітову тенденцію 

популяризації нових підходів у юриспруденції, яку підтримують вітчизняні 

та зарубіжні вчені-правники. 

Підкреслено, що відкриття нових та відносно нових підходів, методів, 

може і повинно привести до відкриття нових властивостей, рис, 

значимості державно-правових явищ, їх цінності для суспільства. У цьому 

практична значимість методології тим більше посилиться, якщо відкриття 

буде втілено у практику, реалізоване в життя. Акцентовано увагу на тому, 

що, попри широке використання поняття “підхід”, у юриспруденції нема 

конкретного визначення його змісту та меж застосування. Зважаючи на це, 

пропонується визначати дослідницький підхід як комплексний алгоритм 

осмислення дійсності, що виникає в результаті поєднання фундаментальних 

ідей і певних методів, тобто як специфічну єдність світоглядного, 

теоретичного і методичного знання, в якій головним є визначений суб’єктом 

пізнання порядок поєднання теорії та методу. Виявлено аспекти 

дослідницького підходу, а саме концептуальний, стратегічний, тактичний і 

методологічний та на підставі цього обґрунтовано авторське поняття 

“дослідницького підходу”. У широкому розумінні це комплекс 

концептуальних, тактичних та методологічних аспектів пізнання явищ, 

фактів. У вузькому розумінні термін “дослідницький підхід” застосовується 

до будь-якого з аспектів, що відповідають практиці галузевого вживання 

цього терміна у науковому дискурсі. 

Ключові слова: інституалізація, підхід, правознавство. 
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THE BACKGROUNDS OF INSTIYUTIONALIZATION OF THE 

RESEARCH APPROACH IN JURISPRUDENCE 

 
Abstract. (In this article) The institutionalization of the research approach 

in modern jurisprudence was considered in scientific and conceptual sense. 

Considered in the scientific and conceptual understanding of the 

institutionalization of the research approach in modern jurisprudence. On the 

basis of the analysis of scientific literature, the level of scientific study of the issues 

covered by the subject of research is described. The spectrum of the general 

theoretical positions, which require additional study in the context of the problems 

raised in the work, is also defined. These are the unused plots of the legal spiritual 

heritage, which we are bitterly and enthusiastic about, re-discovering it for 

ourselves, the need to deepen knowledge about the concept of a research 

approach, the world-wide the tendency to popularize new approaches in 

jurisprudence, which is supported by domestic and foreign scholars. 

It was emphasized that the discovery of new and relatively new approaches 

and methods may lead to the discovery of new properties, features, the significance 

of state-legal phenomena, and their values for society. In this practical 

significance of the methodology will become even more intense if the discovery is 

put into practice, realized in life. Attention is drawn to the fact that, despite the 

widespread use of the “concept approach”, in jurisprudence there is no specific 

definition of its content and scope of application. In view of this, it is proposed to 

determine the research approach as a complex algorithm for comprehension of 

reality arising as a result of a combination of fundamental ideas and certain 

methods, that is, as a specific unity ideological, theoretical and methodological 

knowledge, in which the main thing is the order of combination of theory and 

method determined by the subject of knowledge. The aspects of the research 

approach, namely, conceptual, strategic, tactical and methodological are revealed, 

and based on this the author's concept of “research approach” is substantiated. In 

the broad sense, it is a complex of conceptual, tactical and methodological aspects 

of the knowledge of phenomena and facts. In the narrow sense, the term "research 

approach" applies to any aspect that corresponds to the practice of industry use of 

the term in scientific discourse. 

Keywords: institutionalization, approach, jurisprudence. 

 

Постановка проблеми. Поява дослідницького підходу в правознавстві 

ініційована методологічними інтенціями, що мали історична школа в 

правознавстві та юридична компаративістика. Проте орієнтація правознавців 

на дослідницький підхід булла вирішена досить слабо. 
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Аналіз останніх досліджень. Проблема дослідницького підходу, як 

елементу методології правознавства, починає іституалізуватися лише за 

умови досягнення певної зрілості, як правознавства, так і його внутрішньої 

методологічної рефлексії. 

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження 

дослідницького підходу, як складової методології. 

Виклад основного матеріалу. Становлення дослідницького підходу 

починалося в рамках більш широкої трансформації теоретико-

методологічних основ правознавства, який досить часто визначається як 

―певний рух у праві‖ і пояснюється кризовими явищами в розвитку правових 

наук і взагалі правового життя в другій половині ХІХ ст. Будучи реакцією на 

неадекватність правового формалізму (―правового традиціоналізму‖) цей рух 

характеризувався внутрішньою орієнтацією, як основу методологічних змін 

у правових науках. Ця нова орієнтація визначалася, за свідченням А. Ханта, 

необхідністю ―знайти адекватні правові механізми ―артикуляції‖ нового 

ідеологічного базису існування суспільного ладу в умовах масової 

парламентарної демократії, оскільки традиційна методологія правопізнання 

усе більше виявляла свою невідповідність новим потребам‖ [1, с. 3]. 

Формальна справедливість Laisser-faire усе більш наполегливо 

піддавалась сумніву у рамках процесів, які М. Вебер називав 

―антиформалістськими тенденціями в правовому розвитку‖. Нові реалії 

вимагали урахування специфічних соціальних інтересів при створенні 

законів, які б більш повно відображали специфічні суспільні ситуації та 

супроводжувались гнучкими правовими процедурами. Такі вимоги були 

характерні не лише для пролетаріату і соціал-демократичної інтелігенції, що 

обґрунтовували ідеали ―справедливості‖ і ―поваги людської гідності‖ в сфері 

права. У цьому була зацікавлена і буржуазія, що прагнула до більш 

―неформального‖ права, що точніше б реагувало на динамізм і плинність 

ситуації на ринку, у сфері трудових відносин і т. д. [2, с. 882–889]. 

―Соціологія, — відзначає Ю. Хабермас, — виникає як теорія буржуазного 

суспільства; на її долю випадає завдання пояснити протікання й аналітичні 

форми прояву капіталістичної модернізації добуржуазних суспільств‖  

[3, с. 19–21]. Цим було обумовлено тісний взаємозв’язок процесів 

соціологізації правознавства та подолання крайнощів правового формалізму. 

Аналізуючи суспільний фон появи соціологізму в правознавстві Д. Блек 

зазначав, що ―правовий формалізм, тобто методологія і практика засновані на 

нормативістській інтерпретації права, стає домінуючим при певних 

соціальних умовах, коли суспільство характеризується соціальною 

нерівністю і соціальні дистанції між основними групами стають соціальною 

безоднею‖. Але він втрачає своє значення в процесі ―демократизації і 

диверсифікації суспільства‖. Зокрема, за таких умов формування юристів як 

соціально професійної групи відбувалося на більш широкій соціальній 

основі, вихідці з інших класів привносили нові ідеї, погляди, цінності, у 

підсумку — слабшав традиційний формалізм і консерватизм  

[4, с. 1089–1090]. 
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Критика правового формалізму ініціювала висування дослідницького 

підходу як його теоретичної альтернативи. Це визнається практично всіма 

дослідниками [5]. Однак однозначного визначення змісту правового 

формалізму в літературі немає. Звичайно вказуються його окремі сторони. 

Наприклад, Р. Самнер зазначав, що правовий формалізм має наступні 

характеристики: а) право визнається статичною і замкнутою ―на себе‖ 

логічною системою; б) зміст права — юридичні норми, доступні тільки як 

юридичні тексти; в) джерела права зводяться до продуктів діяльності 

держави. Тому ―дійсне право‖ — ―державне право‖ (позитивне право), що є 

єдино ―можливою формою природного права‖; г) єдина ―реальність 

права‖ — загальні (універсальні) норми ―у книгах‖; д) у системі поділу влади 

судова влада тільки «декларує і застосовує вже існуюче право»; е) весь зміст 

правових проблем редукується до однієї узагальнюючого теорії, що 

будується як раціональне вчення по типу природничих наук [6, с. 867–868]. 

Однак спрощенням буде пояснення генезису дослідницького підходу 

переважно формуванням ―антиформалістських тенденцій в правовому 

житті‖. На думку Р. Самнера, поява дослідницького підходу в правовій науці 

означала не лише ―протест‖ проти ―державного правового формалізму‖, але і 

спростування деяких ідеологічних і теоретичних принципів розуміння права, 

що були поширені у науці права і масовій свідомості (насамперед, у 

професійній свідомості юристів). Відповідно, формулювання принципів 

дослідницького підходу базувалось на окремих теоретичних постулатах, що 

набували поширення в правознавстві, як результат власних теоретичних 

пошуків правознавців або, як запозичення ідей з інших сфер соціального 

пізнання. До таких ―внутрішніх теоретичних джерел‖ Р. Самнер відносить: 

а) вчення Р. Ієрінга про цільовий характер права (телеологічне 

праворозуміння), в якому вперше з’являється чіткий акцент на ―соціальному 

походженні‖ права; б) вчення І. Бентама про роль права як знаряддя (засобу) 

соціальних перетворень; в) ідеологічні постулати ―прогресистів‖ про 

необхідність регулювання економічних і соціальних процесів у суспільстві на 

основі універсальних регуляторів, серед яких ключовим є право; г) філософія 

прагматизму, що основою будь-якого наукового методу ставила пошук 

шляхів (засобів) ―зміни соціальної реальності‖, а також ініційоване нею 

формування технократичного мислення [7, с. 867–868]. Навряд чи такий 

перелік можна визнати вичерпним. Особливо з урахуванням того, що чимало 

за змістом ідей та теоретичних положень було запропоновано в рамках 

галузевих правових наук. 

Характер нових завдань, що мали вирішуватись правовою наукою за 

таких умов, в концентрованому вигляді зводиться до необхідності 

теоретичного осмислення двох базових об’єктів — людської поведінки і 

права як різновиду соціальних інститутів, однак не ізольовано, а як єдиної 

цілісності буття людини. Юриспруденція була єдиною науковою 

дисципліною, що була здатна розглядати їх у взаємозв’язку. Однак це ще не є 

підставою для твердження про те, що дослідницький підхід у правознавстві 

виник як просте ―перенесення‖ у сферу юридичного пізнання методу вже 
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сформульованого в рамка права. Варто згадати, що створення перших версій 

правового знання стало результатом теоретичних пошуків дослідників, що 

були правознавцями за освітою та в значній мірі використовували матеріали 

узагальнень процесів розвитку права як інституту сучасних та архаїчних 

суспільств. Принципи ―юридичного світогляду‖ були однією з світоглядних 

засад правового пізнання в ХІХ ст. З урахуванням цих особливостей варто 

погодитись з М. Тімашевим, який процес становлення дослідницького 

підходу в правознавстві зображує як два взаємодіючих процеси: ―відкриття 

права соціологами‖ і ―відкриття соціології юристами‖ [8, с. 7]. 

Поява дослідницького підходу в правових науках значною мірою була 

ініційована методологічними інтенціями, що мали історична школа в 

правознавстві та юридична компаративістика. На це вказував ще наприкінці 

ХІХ ст. С. А. Муромцев [9, с. 101]. А на початку ХХ ст. Р. Паунд, аналізуючи 

теоретичні джерела вчення Є. Ерліха, відзначав, що ―Є. Ерліх будує своє 

вчення на вершині історичної школи‖ [10, с. 7]. Приблизно в ці ж роки, 

підходячи до оцінки історичних і теоретичних коренів соціологізму в 

російській юридичній науці, на це вказував і П. І. Новгородцев: 

―дослідницький підхід у правознавстві виник як продовження і розвиток 

історичного підходу, сприйнявши термінологію позитивістської соціології‖ 

[11, с. 280]. В даному випадку ми обмежуємось загальною констатацією 

такого впливу історичного підходу та компаративістики, зважаючи на досить 

ґрунтовні дослідження цієї проблематики в радянській та пострадянській 

літературі [12]. 

Досить неоднозначним був вплив початкової (позитивістської) версії 

парадигми, запропонованої її номінальними творцями О. Контом та 

Г. Спенсером. Для О. Конта право є тотальною наукою, ―наукою наук‖, що 

виключає можливість існування іншого (крім дослідницького) методу 

наукового пізнання правових феноменів. Тобто уже на стадії формування 

право мало ознаки універсального, тотального методу пізнання, що пізніше 

було визначено як правовий ―імперіалізм‖. Ця риса була характерна і для 

Г. Спенсера, що також виходив з тотальності дослідницького методу і бачив 

завдання наукового пізнання в тому, щоб поширити цей метод на інші галузі 

знань (політику, право, історію, релігію і т. п.). Він був основоположником 

органічної школи у праві, яке має найбільш помітний вплив на становлення 

ідей в правопізнанні. Хоча Г. Спенсер включав правові науки в етику, що 

будувалася ним на біологічних засадах, його еволюційне вчення мало 

значний вплив на становлення соціологічного підходу в правопізнанні. 

Основою будь-якого розвитку в суспільстві, відзначав Г. Спенсер, є закон 

органічної еволюції. Поступовий перехід від однорідного до неоднорідного, 

від простого до складного складає зміст тих процесів, у яких відбувається 

розвиток суспільства і всіх його інститутів. При цьому суспільство (і його 

підсистеми) він розглядав за аналогією з біологічними організмами, що 

дозволяло врахувати такі його ознаки як цілісність, диференціацію, 

функціональний розподіл та взаємодію елементів і т. п. [13, с. 36–39]. Ці ідеї 

були досить близькі до висновків про правовий розвиток, що були отримані в 
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рамках історичної школи та компаративістики, і тому досить органічно 

сприймались правознавцями. 

Саме позитивізм середини XIX ст. став одним з основних джерел 

―юридичної науки‖, що торкнувся насамперед сфери загальнотеоретичних 

досліджень, а також окремих галузевих наук — кримінального права, 

конституційного права. Сфера її застосування фактично обмежувалась 

певними моделями пояснення суспільної обумовленості права як феномену, 

що в своїх змістовним вимірах може бути розкритий традиційним 

догматичним тлумаченням як сукупності ―позитивних елементів‖. Під 

впливом ідей органіцизму (як найбільш розвинутої концепції позитивістської 

соціології) у 80-90-і рр. ХІХ ст. починаються спроби визначити 

співвідношення соціології і правових наук. Очевидно, вперше це питання 

було розглянуто російським правознавцем С. А. Муромцевим, що 

спираючись на позитивізм стверджував, що закони правового життя, які 

досліджує правознавство, є аналогом законів, досліджуваних соціологами, і 

саме тому юридичні науки у певному відношенні входять (чи мають входити) 

до складу соціології [14]. Але ці висновки залишились не поміченими 

сучасниками. Більший вплив мали ідеї західних дослідників. В 1889 р. 

французький юрист Л. Дюгі в роботі з надзвичайно показовою назвою 

―Конституційне право і соціологія‖ робить висновок, що конституційне 

право це розділ соціології, в рамках якого досліджуються закони 

формування, розвитку і функціонування держави, що виконує в суспільстві 

функції, які є аналогічними функціям центральної нервової системи в 

живому організмі [15, с. 32–36]. За свідченням М. Тімашева, у ці роки 

з’являється і термін ―юридична соціологія‖. Уперше його в 1892 р. 

використав італійській юрист-міжнародник Д. Анциллотті у роботі 

―Філософія права‖, а в 1894 р. Л. Дюгі видав статтю з назвою ―Нарис 

юридичної соціології‖ [16, с. 21–30]. 

Висновок. Ці процеси були досить помітним явищем в розвитку 

правознавства, однак загалом в другій половині ХІХ ст. орієнтація 

правознавців на дослідницький підхід була виражена досить слабко, не 

створюючи значних теоретичних основ принципово нової галузі знань про 

право чи нового підходу в правопізнанні. Переважали спроби доповнити і 

розширити домінуючий методологічний підхід за рахунок включення нових 

аспектів бачення правової реальності. 
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ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ  

В УКРАЇНІ 

 
Анотація. У статті аналізується сучасний стан вищої юридичної 

освіти в Україні, обґрунтовується необхідність її вдосконалення 

виявляються й досліджуються проблеми її реформування в сучасних умовах. 

Автори статті аналізують основні положення нормативно-правових актів, 

що регулюють суспільні відносини у сфері вищої юридичної освіти, 

виявляють їх окремі недоліки, а також визначають перелік питань, не 

врегульованих, або недостатньо врегульованих правом. На основі 

статистичних досліджень констатується недостатній теоретичний 

рівень підготовки юристів, їх професійної придатності до практичної 

діяльності щодо захисту прав і свобод громадян, здійснення правового 

забезпечення діяльності юридичних осіб. 

Обґрунтовується необхідність системної реформи вищої юридичної 

освіти відповідно до положень Болонської конвенції. Автори дійшли 

висновку, що реформувати необхідно весь механізм вищої юридичної освіти. 

За результатами дослідження автори пропонують обґрунтовані 

першочергові заходи щодо здійснення реформи вищої юридичної освіти. 

Ключові слова: вища освіта; юридична освіта, концепція, 

вдосконалення, реформа, навчальний процес, заклад вищої освіти. 
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PROBLEMS OF REFORMING HIGHER LEGAL EDUCATION  

IN UKRAINE 

 

Abstract. The article analyzes the current state of higher legal education in 

Ukraine, substantiates the necessity of its improvement, reveals and studies the 

problems of its reformation in modern conditions. The authors analyze the main 

provisions of normative legal acts regulating social relations in the field of higher 
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legal education, reveal their specific deficiencies, and also determine the list of 

issues not regulated or insufficiently regulated by law. On the basis of statistical 

studies, the insufficient theoretical level of lawyers' training, their professional 

suitability for practical activity concerning the protection of the rights and 

freedoms of citizens, and the legal support of the activities of legal entities are 

stated. 

The necessity of the systemic reform of higher legal education in accordance 

with the provisions of the Bologna Convention is substantiated. The authors came 

to the conclusion that the whole mechanism of higher legal education should be 

reformed. According to the results of the study, the authors propose grounded 

measures for the implementation of the reform of higher legal education. 

Keywords: Higher Education; legal education, concept, improvement, 

reform, educational process, institution of higher education. 

 

Постановка проблеми. У Конституції України проголошується, що 

Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава 

[1, ст. 1]. На шляху побудови правової держави особлива роль відводиться 

правникам-юристам, які мають забезпечувати, насамперед, верховенство 

права та захищати права й законні інтереси громадян, здійснювати правове 

забезпечення діяльності державних органів, органів місцевого 

самоврядування, юридичних осіб, надавати юридичні послуги різним 

суб’єктам тощо. Правник нової формації повинен мати ґрунтовні знання 

права і вміння застосувати набуті знання в певних конкретних ситуаціях для 

вирішення правових питань. Підготовку юристів нової формації повинна 

забезпечувати система вищої юридичної освіти України, що охоплює значну 

кількість вишів юридичного спрямування та юридичних факультетів інших 

навчальних закладів. 

Аналіз останніх досліджень. Провідні українські вчені в галузі 

юриспруденції досліджували проблеми юридичної освіти, аналізували її 

сучасний стан і прогнозували перспективи розвитку. Слід відзначити 

ґрунтовні праці таких учених як В. Тацій, Ю. Шемшученко, В. Андрейцев, 

В. Кафарський, Ю. Барабаш, В. Комаров, Н. Кузнєцова та ін. 

Постановка завдання. Метою даної статті є формування авторського 

бачення сучасного стану та недоліків юридичної освіти в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Проблема невідповідності стану вищої 

освіти рівню розвитку суспільних відносин стосується не тільки України. Зі 

створенням єдиного економічного європейського простору постала проблема 

гармонізації системи вищої освіти окремих країн — членів Європейського 

Союзу. 18–19 червня 1989 року в м. Болоньї (Італія) відбулася перша зустріч 

міністрів країн Європи, які відповідають за сферу вищої освіти. За 

результатами зустрічі була ухвалена спільна заява міністрів освіти країн 

Європи — Болонська конвенція. Її підписали 30 уповноважених 

представників від 28 країн Європи. Україна в цій зустрічі участі не брала [2]. 

В Україні тільки в 2004 році розпочався педагогічний експеримент з 

впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу 
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[3]. Тоді ж була затверджена Програма дій щодо реалізації положень 

Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України [4]. З метою 

реформування вищої освіти в Україні Міністерством освіти і науки України 

розроблялися відповідні концепції, стратегії тощо, які так і залишилися в 

якості проектів [5; 6]. 

Правовою основою освітньої діяльності в Україні є Конституція 

України, закони України ―Про освіту‖, ―Про вищу освіту‖, ―Про наукову і 

науково-технічну діяльність‖, укази Президента України й постанови 

Кабінету Міністрів України у сфері вищої освіти, накази МОН України тощо. 

Вказані законодавчі акти мають загальний характер і стосуються системи 

вищої освіти загалом, не виділяючи особливостей вищої юридичної освіти. 

Міністерством освіти і науки України та Міністерством юстиції України за 

підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні був розроблений проект 

Концепції вдосконалення юридичної освіти в Україні [7]. 

Характеризуючи сучасний стан юридичної освіти в Україні, 

Координатор проектів ОБСЄ в Україні зазначив: ―На сьогодні в Україні існує 

понад 200 юридичних вишів, випускниками яких щороку стають 30000 

студентів, і лише трохи більше 10 відсотків з них займаються юридичною 

практикою в майбутньому. Основна проблема полягає в тому, що якість 

юридичної освіти не відповідає потребам ринку‖ [8]. 

Правників освітнього рівня ―магістр‖ має бути не більше 5–10 % від 

випуску бакалаврів. Основне їх призначення — наукова та науково-

педагогічна діяльність у сфері права. 

З метою реформування вищої юридичної освіти в Україні необхідно 

насамперед вдосконалити нормативно-правове регулювання в цій сфері, для 

чого: 

1. Доопрацювати концепцію реформування вищої юридичної освіти. 

2. Прийняти Закон України ―Про вищу юридичну освіту‖. 

3. Розробити державні уніфіковані стандарти юридичної освіти рівнів 

―бакалавр‖ та ―магістр‖. 

Другим складовим елементом механізму вищої юридичної освіти в 

Україні є система державних та інших органів та установ, що організують 

та/або здійснюють освітній процес та/або контролюють оцінюють його 

результати. Систему контролюючих органів очолює Міністерство освіти і 

науки України, яке здійснює ліцензування та акредитацію закладів вищої 

освіти, здійснює контроль за виконанням ними ліцензійних умов тощо. 

Безпосередню підготовку юристів здійснюють заклади вищої 

юридичної освіти. Це й класичні університети і відомчі та приватні заклади 

освіти. Сьогодні функціонує понад двісті юридичних навчальних закладів та 

окремих підрозділів, які видають своїм випускникам диплом юриста 

державного зразка [13, с. 22]. Значна частина цих закладів вищої освіти 

готують юристів в якості ―побічного продукту‖ щодо основного напряму 

своєї діяльності. Так, юристів готують природничі та технічні навчальні 

заклади, відомчі заклади вищої освіти силових структур — МВС України, 

СБУ, ДФС України, МО України тощо. Для цих закладів наявність у їхньому 
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складі юридичних факультетів та інститутів є тільки джерелом додаткового 

фінансування. Для них забезпечення належної якості юридичної освіти не є 

настільки важливим. Доля випускників-юристів їх не цікавить, а саме серед 

таких випускників ―з дипломом‖, але без належних компетенцій найбільша 

частка тих, що не працюють за фахом правника. 

Реформування вищої юридичної освіти неможливе без суттєвого 

покращення форм, видів і методів навчального процесу. Для цього 

необхідно: 

1. Готувати юристів за спеціальністю ―Право‖ за очною денною 

формою навчання за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) 

рівнями вищої юридичної освіти. 

2. Забезпечити перехід на діалогову систему викладання навчальних 

дисциплін. 

3. Збільшити частку практичних занять порівняно з лекціями. 

4. Залучати до навчального процесу юристів-практиків для читання 

модельних лекцій. 

5. Забезпечити автономію закладів вищої освіти і їхніх шкіл права у 

контексті підготовки професійних фахівців-правників. 

6. Підтримувати створення у ВНЗ центрів внутрішнього забезпечення 

якості юридичної освіти. 

7. Забезпечити прийняття Типової навчальної програми правничої 

школи в Україні. 

Висновки. Основні шляхи удосконалення вищої юридичної освіти в 

Україні залежать від стратегічних напрямів реформування внутрішньої системи 

вищої освіти загалом та врахуванням її особливостей. Першочергово необхідно 

визначити стратегічні напрями її реформування, забезпечивши прийняття 

уніфікованого спеціального закону про вищу юридичну освіту та державних 

стандартів вищої юридичної освіти, юридичної освітньої діяльності. 

Навчальний процес потребує кардинальних змін у напрямку дуальної 

освіти, переходу на діалоговий стиль викладання, вирішення юридичних 

казусів та інших завдань правового характеру. 
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реалізації на території Східної Галичини. Розглянуті праці тогочасних 

правників з метою вивчення практичної реалізації актів. Акцентовано увагу 

на запозичення досвіду Австрійської імперії з видання законів задля 

щонайкращої реалізації кадрової державної політики в прокурорських 

органах. Вказано основні вісники з публікаціями новоприйнятих актів. 

Надана коротка характеристика подальшого практичного впровадження 

розпоряджень. Вперше серед вітчизняних вчених висвітлено законодавче 

закріплення діяльності військових прокуратур. 
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prosecutor's office. The peculiarities of laws and their realization on the territory 

of Eastern Galicia are investigated. The works of contemporary lawyers are 

considered in order to study the practical implementation of the acts. The 

emphasis was placed on borrowing the experience of the Austrian Empire in 

issuing laws for the best possible implementation of the personnel policy in the 

prosecutor's offices. The main bulletins with the publication of newly-adopted acts 

are specified. The brief description of further practical implementation of the 

instructions is provided. For the first time among the domestic scientists, the 

legislative consolidation of the activity of military prosecutors was highlighted. 

Keywords: Austro-Hungarian Prosecutor's Office, Eastern Galicia Public 

Prosecutor's Office, Normative Act, Austro-Hungarian Legislative Basis 

 

Постановка проблеми. У зв’язку з активним приведенням сучасного 

українського законодавства до норм європейських юридичних стандартів 

актуальності набуває чіткий моніторинг законності діяльності 

правоохоронних органів держави, зокрема прокуратури. При цьому, варто 

звернути увагу на історичний досвід формування та прийняття законодавчої 

бази, якою регулювалось функціональне навантаження, система і структура 

прокуратури, права та обов’язки всіх категорій працівників органу тощо. 

Оскільки, територія частини Західної України тривалий час входили до 

складу Австрійської імперії, тут діяли австрійські державні нормативно-

правові акти. Саме аналізу позитивного та негативного досвіду практичного 

застосування тогочасних законів буде присвячена наша робота. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у 

дослідження законодавчої бази Австро-Угорщини було зроблено як 

зарубіжними, так і вітчизняними правниками. Зазвичай, правове 

забезпечення діяльності органів прокуратури аналізувалось через призму 

кримінального та кримінально-процесуального галузей права. Система, 

структура, напрями діяльності прокуратури часто висвітлювались в 

коментарях до профільних кодексів. Тодішні юристи-науковці в своїх працях 

детально описували процес прийняття того чи іншого кодексу, акцентуючи 

увагу на врахування практичної сторони діяльності при прийнятті актів. Саме 

на Закони та Розпорядження, що приймались монархом, є найбільш детально 

дослідженні. Патенти, листи, розпорядження, положення, декрети, укази та 

постави, прийняті профільними міністерствами та безпосередньо 

керівниками прокуратур, тогочасними вченими досліджувались менше. 

Вивченням історії функціонування інституту прокуратури та Австро-

Угорщині без врахування особливостей діяльності органу займались 

тогочасні зарубіжні вчені: Розенблат, Штуммер, Кжимуський, 

Острожинський, Стебельсткий, Хербст, Хиє, Міттербахер, Ульманн, 

Фрідман, Лісцт, Малковський, Мадейський, Міхалський, Яворський, 

Стражинський, Лустканде, Золгер, Ростворовський, Самолевіч, Ґлязер, 

Вініаз, Шорр, Крижовський, Вах та інші. Окремі аспекти утворення та 

повноваження органів прокуратури у Галичині проаналізовано у працях 

українських науковців І. Й. Бойка, І. І. Когутича, О. В. Кондратюка, 
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В. С. Кульчицького, М. В. Никифорака, В. Т. Нора, А. А. Павлишина, 

Б. Й. Тищика, М. К. Якимчука, Н. Ю. Панича, О. І. Мікули, І. С. Монолатія, 

І. Ю. Настасяк. Дані праці зробили значний внесок у історичну загальну 

характеристику діяльності прокуратури Австро-Угорщини. Що стосується 

саме вивчення нормативних основ діяльності прокуратури, то 

найяскравішими тогочасними дослідниками були В. Огріс, Е. Ульман та 

Є. Лохзінг. Однак напрям законодавчого забезпечення функціонування 

органів прокуратури Східної Галичини, а також особливості локальних актів 

залежно від коронного краю продовжують залишатися недостатньо 

вивченими. 

Метою статті є ґрунтовне дослідження законодавчих основ діяльності, 

структури, системи організації органів прокуратури, та кожного з напрямків 

кадрової політики в прокуратурі, зокрема. Також врахування первинних 

праць тогочасних австрійських дослідників-правників. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Австрійське 

законодавство оприлюднювалось в спеціальних збірниках. З 1848 року аж до 

розпаду імперії (1918 рік) видавався ―Вісник законів державних‖ 

(Reichsgesetzblatt) та ―Вісник законів крайових‖ (Landesregierungsblatt) [1–6] 

Потрібно зазначити, що законодавство публікувалось десятками мов. Вісник 

крайових законів видався у кожній провінції (краї) тією мовою, якою 

розмовляла більшість її населення. Патент від 17 лютого 1863 р. підтвердив 

право видання крайових законів і розпоряджень, а Конституція 1869 р. — 

Вісника державних законів мовами населення провінцій [7, c. 117]. На 

теренах Східної Галичини акти державного та місцевого значення видавались 

польською та українською мовами. При цьому, паралельно міг вказуватись 

переклад на німецьку. Також видавались суддівські, адвокатські збірники 

нормативно-правових актів останньої актуальності з коментарями 

практикуючих юристів або судовими прецедентами. А от подібних збірників, 

виданих тогочасною прокуратурою, в архівах ми не зустрічали. Вперше 

детально визначав правовий статус органів прокуратури Кримінально-

процесуальний кодекс від 1850 року. Він базувався на Основному законі, 

хоча в ній не було зазначено жодного слова про органи прокуратури, ні в 

розділі про виконавчу гілку влади, ні в розділі ―Суди‖ [8, с. 557]. На території 

Східної Галичини посади прокурорів були вперше запроваджені на підставі 

законів про процес розслідувань зловживань пресою та проти зловживань 

преси. Ці акти були прийняті в 1849 році, тому саме цей рік можна вважати 

початком існування та діяльності прокуратури Галичини [9, с. 5]. 

Вказаними правовими актами була скасована імператорська постанова 

від 31 березня 1848 року та запроваджені посади державних прокурорів на 

більшості територій імперії. Законом від 10 липня 1850 р. функції 

прокуратури поділялися на два види: 1) ―частково для безпосереднього 

правосуддя у цивільних та кримінальних справах‖; 2) ―частково для 

урядового керівництва юстицією і до поліпшення і правильного застосування 

законів взагалі‖ [10, c. 1183, 1364]. Як видно, другий вид функцій 

прокуратури виконував роль урядового засобу впливу на суд; формально 
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визначалося підпорядкування суду прокуратурі [11, с. 21]. 25 червня 1855 

року міністерство юстиції Австрії прийняло Постанову ―Про встановлення 

початку діяльності новоорганізованих Вищих крайових судів у м. Львові та 

м. Кракові, Вищих державних прокуратур при цих судах, а також початку 

діяльності судів першої інстанції та державних прокуратур при цих судах‖ 

[12, с. 53]. Вона вносила і підтримувала від імені держави обвинувачення у 

місцевих судах. Прокурори також здійснювали нагляд за діяльністю місць 

позбавлення волі та адвокатури. Також прокуратура виступала наглядовим 

органом щодо нотаріусів. Згідно ухвали від 25 липня 1871 р. Про 

запровадження нової устави для нотаріусів, § 17–19 та 158–163 передбачали 

положення про те, що прокуратура, а саме надпрокуратура здійснювала 

нагляд за законністю діяльності нотаріусів [13, c. 67]. 

Реформа 1873 р. внесла певні корективи в інститут прокуратури: 

прокурор при Верховному судовому і Касаційному трибуналі й надалі 

називався Генеральним прокурором, прокурорів при Вищих крайових судах 

почали називати старшими прокурорами, а при окружних судах — 

державними прокурорами. Обвинувачення в повітових судах підтримували 

заступники державних прокурорів. Компетенцію органів прокуратури 

визначав Закон від 31 грудня 1851 р. [14, c. 136], а структуру і порядок 

діяльності — Розпорядження міністра юстиції [15, c. 188]. Функціонально 

прокуратура здійснювала нагляд за діяльністю слідчих органів, організацією 

і перебігом судових процесів в окружних та повітових судах, вносила і 

підтримувала державне звинувачення у справах щодо антидержавної 

діяльності, убивств, грабежів, підпалів тощо, а з 1863 року здійснювала 

нагляд за дисциплінарними порушеннями судових чиновників, з 1865 р. — за 

діяльністю в’язниць [11, с. 22]. Державні прокуратури (Staatsanwaltschaften) 

очолювалися державними прокурорами (Staatsanwälte, Staatsprokuratoren). 

Ієрархічно державні прокуратури підпорядковувалися Вищим державним 

прокуратурам і були їм підзвітними [16, c. 281]. Щодо Генеральної 

прокуратури Австро-Угорщини, то вона була утворена в 1849 році [17, с. 55]. 

Зокрема, 14 червня 1849 року австрійський імператор ухвалив рішення про 

основи нового судочинства імперії [18, c. 221]. Генеральну прокуратуру 

Австрійської імперії було утворено при Верховному судовому та 

касаційному трибуналі. На чолі прокуратури стояв Генеральний прокурор 

(Generalprokurator). В 1850 році в Австрійський імперії діяв тимчасовий 

Кримінально-процесуальний кодекс, що визначав посади заступників 

генерального прокурора у штаті Генеральної прокуратури. Ще одним актом 

тимчасової дії був ―Тимчасовий органічний закон про прокуратуру‖  

від 10 липня 1850 року [19]. На жаль, Генеральна прокуратура діяла недовго і 

була за рішенням цісаря ліквідована в 1852 році. Відбулось це на підставі 

Указу Міністра юстиції на виконання рішення монарха. У 1873 році було 

видано новий Кримінально-процесуальний кодекс, який заново утворив 

інститут генеральної прокуратури [20]. 

Прийнявши новий кодекс, австрійський законодавець вирішив не 

змінювати акти регулювання різних напрямків діяльності прокуратури. Не 
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зазнала змін і кадрова політика. Було залишено в силі попередні акти, якими 

регламентувався порядок призначення та звільнення інших службовців 

Генеральної прокуратури, їх права та обов’язки тощо [17, с. 56]. До 

структури Генеральної прокуратури входили заступники Генерального 

прокурора (генеральні адвокати). Їхня кількість визначалась Міністром 

юстиції згідно подання Генерального прокурора. Також до складу 

прокуратури входили канцелярські працівники, оперативні службовці та 

допоміжний персонал [21]. Щодо діяльності надпрокурорів, то їх 

компетенція, права, обов’язки регулювались Інструкцією для старших 

прокурорів, що затверджувалась рескриптом Міністра юстиції  

від 25 листопада 1873 року [22]. У 1873 році через гостру потребу 

впроваджувався інститут референдарів за контрактом при окружних судах 

для допомоги в діяльності підпрокурорам. Це закріплювалось на підставі 

Устава від 23 травня 1873 року № 119 [23, c. 24]. Австрійським законодавцем 

були утворені спеціалізовані суди: морські, торгівельні військові. Проте зі 

спеціалізованих прокуратур існували лише військові та фінансові [24, с. 144]. 

Військові прокуратури діяли на підставі Закону щодо меж діяльності 

військових судів від 20 травня 1869 року. Даний нормативно-правовий акт 

був прийнятий за згодою обох палат Парламенту [25]. Аналіз документа дає 

змогу зробити висновок про надзвичайну важливість та відповідальність 

посади військового прокурора. А також про те, якими рисами характеру та 

морально-етичними цінностями повинен був володіти військовий прокурор. 

Перед поданням кандидатури на посаду військового прокурора відбувалась 

перевірка не тільки фізичного, але й психічного здоров’я майбутнього 

захисника інтересів держави [26, c. 4]. 

У 1912 році приймається Закон від 5 липня про військовий устав 

карного процесу крайової оборони. Прокурор виступав при офіцерських 

судах, при військовій прокуратурі та при Генеральній військовій 

прокуратурі. Очільник мав одного або більше заступників з числа офіцерів 

для судової служби (п. 2.1). Його та його заступників призначав монарх або 

міністр оборони з числа офіцерів. Прокурори підпорядковувались 

безпосередньо міністру. Військовий прокурор вступав в процес лише після 

наказу приналежного командира. До його обов’язків входило: проводити 

кримінальне розслідування, брати участь у судовому процесі, вносити акт 

оскарження, вносити обвинувальний акт і заявляти клопотання в ході 

процесу [27, c. 935]. На відміну від аналогічного інституту в Російській 

імперії, де існувала посада військового слідчого, австрійська модель містила 

лише військового прокурора. 

Щодо іншої спеціалізованої прокуратури — фінансової, то вона була 

утворена 21 грудня 1850 р. Розпорядженням міністра фінансів від 13 серпня 

1851 року [28, с. 100]. Органи фінансової прокуратури розпочали діяльність з 

1 червня 1852 року, а їхня компетенція і завдання визначалися 

розпорядженням міністра фінансів від 16 лютого 1855 року [29, с. 38]. До 

1867 р. Галицька фінансова прокуратура (у Львові) діяла і на Буковині. 

Згодом окрема фінансова прокуратура була створена в Чернівцях. До 
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функцій фінансової прокуратури належав захист майнових інтересів 

держави, висунення звинувачень у судових спорах, що стосувалися 

державного майна. Вона виступала також у справах, що належали до сфери 

нафтової промисловості, гірничої справи, установ зв’язку, державних 

монополій, казенних маєтків, штрафів, що накладалися судами у спорах 

великих капіталістичних монополій (синдикатів, трестів) тощо [11, с. 23]. 

Діяльність Галицької фінансової прокуратури ґрунтувалась на 

службовій інструкції, виданій на підставі Найвищої постанови з дня 8 

березня 1898 року розпорядженням Міністерства з дня  

9 березня 1898 ДЗ.У.П. № 41 

Загалом, функціонування прокуратури основувалось на наступних 

нормативно-правових актах (надаємо назву документа безпосередньо 

іноземною мовою задля уникнення некоректності перекладу — Авт.): 

Rozporządzenie Rządu krajowego z dnia 3 czerwca 1851 r., wydane do wszystkich 

urzędów obwodowych (za równoczesnem zawiadomieniem prokuratorii skarbu i 

komisyi gubernialnej w Krakowie), którem orzeczono, jako obowiązek 

prokuratorii skarbowej zastępowania gmin niegdy poddańczych w odbieraniu 

kapita- łów gminnych jakiegokolwiek miana tymczasowie i nadal istnieje) 

(Powszechny Dziennik Praw Krajowych i Rządowych dla Kraju Koronnego 

Galicyi i Lodomeryi wraz z Księstwami Oświęcimskiem i Zatorskiem tudzież z 

Wielkim Księstwem Krakowskiem, 1851, cz. XXVII, nr 207, s. 698–699.; 

Rozporządzenie ministerstwa finansów z dnia 13 sierpnia 1851 r., dotyczące 

zaprowadzenia prokuratur finansowych; Prowizoryczna instrukcya służbowa dla 

c.k. prokuratoryj skarbowych Cesarstwa Austryackiego, z dnia 10 lutego 1855 r.; 

Rozporządzenie Ministerstwa Skarbu z dnia 16 lutego 1855 r., obowiązujące we 

wszystkich krajach koronnych, z wyjątkiem Królestwa Lombardzko-Weneckiego, 

mocą którego wydaną zostaje prowizoryczna instrukcja służbowa dla prokuratoryj 

skarbowych; Erlass des Finanzministeriums vom 13.October 1861, in betreff der 

wiedererrichtung der finanzprocuraturs-Abteilung in Czernowitz; Kundmachung 

des Finanzministeriums vom 8. December 1867, über die errichtung selbständiger 

finanzprokuraturen in Linz, Salzburg, Klagenfurt, Laibach, Triestr und Czernowitz 

und die ausstellung einer expositur der galizischen Finanzprocuratur in Krakau; 

Rozporządzenie ministerstwa skarbu z d. 6 września 1871 r., którem postanowienie 

§. 4 przepisu o egzaminach wyższych urzędników konceptowych przy 

prokuratoryach skarbowych wyjmuje się z mocy obowiązującej (Dz.U.P. 1871, 

z. XL, nr. 8, s. 292.; Rozporządzenie ministerstwa skarbu, z dnia 26 października 

1872 r., którem postanowienie § 2 przepisu o egzaminach do wyższej służby 

konceptowej przy prokuratoryach skarbowych wyjmuje się z mocy obowiązującej 

Dz.U.P. 1872, z. LV, nr 153, s. 549; Rozporządzenie całego Ministerstwa z dnia  

9 marca 1898 r., tyczące się instrukcyi służbowej dla c.k. prokuratoryi skarbowych 

Dz.U.P. 1898, cz. XII, nr 41, s. 47–58; Rozporządzenie Ministerstwa skarbu z dnia 

10 grudnia 1898 r., tyczące się egzaminu praktycznego do służby konceptowej w 

prokuratoryach skarbowych Dz.U.P. 1898, cz. LXXVI, nr 220, s. 451–454. 

У березні 1898 р. видана нова Інструкція для фінансової прокуратури. 

По суті, це було дещо поліпшене й доповнене видання Інструкції 1855 р. 
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Службові завдання фінансової прокуратури, за визначенням цієї Інструкції, 

стосувалися, насамперед, суто адвокатської діяльності у сфері винятково 

майнових прав держави та суб´єктів права, що до неї прирівнювалися. 

Функції прокуратури, щоправда, були окреслені виразніше: представництво у 

суді і в адміністративному процесі; надання правових консультацій; участь у 

вирішенні судових справ. Загалом Інструкція 1898 р. зобов’язувала 

фінансову прокуратуру не просто до участі в державному управлінні при 

представництві майнових інтересів держави та інших суб’єктів права, а й до 

захисту громадських інтересів перед владою [30, c. 113]. Законодавець 

вживав при законодавчому регулюванні правового статусу їх структурних 

підрозділів два поняття: експозитура (Expositur) та відділ (Abteilung), 

вкладаючи у дані поняття водночас одне і те ж саме значення — відділ 

фінансової прокуратури на відповідній території. Підтвердженням цього є 

одночасне використання обох понять у тимчасовій службовій інструкції для 

органів прокуратури від 16 лютого 1855 року, параграф 11 якої має назву 

―Abteilungen der Finanzprokuratur (Exposituren)‖ — ―Відділи фінансової 

прокуратури (Експозитури)‖ 31, с. 309 . Було збережено таке застосування 

термінології також у новій службовій інструкції для фінансових прокуратур 

від 09 березня 1898 року. 

Що стосується кадрових питань, то в 1913 році спостерігався дефіцит 

кадрів в органах. Про це свідчить Розпорядження міністра судівництва від 6 

квітня 1910 р. Воно стосувалось скорочення судової підготовчої служби до 

2х років. До дисциплінарної відповідальності притягувались і судді, і 

працівники прокуратури на основі Закону про дисциплінарне провадження 

суддівських працівників від 21 травня 1868 р. [32]. У кадровій політиці 

прокуратури діяло Розпорядження Міністерства юстиції 10 лютого 1876 року 

№ 1639 щодо відшкодування витрат на самокаліцтво. Ним регулювались 

деякі положення щодо виплати лікарняних та медичного обслуговування 

працівників [33, c. 8]. Рескрипт Міністра юстиції від 1879 р. регулював 

службові надбавки (додатки). В судовій системі Австро-Угорщини 

проводились курси для підготовки працівників канцелярії суду. Аналогічні 

курси мали можливість пройти і претенденти на посади в секретаріаті 

прокуратур місцевого рівня — Розпорядження міністра юстиції від 18 липня 

1897 р. № 170 [34]. 

Висновок. Вивчення та аналіз нормативно-правової бази, якою 

унормовувалась система, напрями роботи органів прокуратури в Австро-

Угорщині є цікавим зі сторони врахування пройдешнього історичного 

досвіду іноземної держави. Саме завдяки аналізу тогочасних актів ми маємо 

змогу запозичити для себе позитивні моменти та врахувати помилки. 

Австрійські закони на землях сучасної Східної Галичини пройшли перевірку 

часом та практикою. Вважаємо, що існує нагальна потреба в нових наукових 

пошуках на цьому напрямку. Адже, як неодноразово нами зазначалось, 

удосконалення не тільки кадрового напрямку діяльності в українській 

прокуратурі, але й всього функціонування, потребує адаптації до 

європейських стандартів. Звернення уваги на історичний досвід діяльності 
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державних установ на українських теренах може стати одним із ключових 

аспектів успішного проведення та реалізації державної політики у сфері 

кадрового забезпечення. 
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АНТИКОРУПЦІЙНЕ НЕСУМІСНИЦТВО З УПРАВЛІННЯМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ 

 

Анотація. У статті досліджено проблему антикорупційної заборони, 

яка полягає у забороні особам, уповноваженим на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, входити до складу правління, інших 

виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або 

організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи 

здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать 

державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави 

чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії 

господарської організації). Проаналізовано судову практику застосування ч. 

2 ст. 172-4 КУпАП у відповідній частині застосування цієї антикорупційної 

заборони. 

Ключові слова: антикорупційна заборона; особа, уповноважена на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування; антикорупційне 

законодавство; правопорушення, пов’язане з корупцією; правління 

підприємства; наглядова рада підприємства. 
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ANTI-CORRUPTION INCOMPATIBILITY WITH BUSINESS 

MANAGEMENT: ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE 

 

Abstract. The article examines the problem of anticorruption prohibition, 

which is to prohibit persons authorized to perform functions of the state or local 

self-government, to be part of the board, other executive or supervisory bodies, 

supervisory board of an enterprise or an organization seeking profit (except when 

persons carry out functions of management of shares (shares, shares) belonging to 

a state or a territorial community and represent the interests of a state or a 

territorial community in the council (supervisory board), audit commissions of the 

economic organization). The judicial practice of the application of Part 2 of 

Art. 172-4 Code of Ukraine on Administrative Offenses in the relevant part of the 

application of this anticorruption prohibition. 
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Постановка проблеми. Сумлінне виконання службових повноважень 

особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, є запорукою їх доброчесної поведінки. З метою 

забезпечення такої поведінки на законодавчому рівні визначається ряд 

антикорупційних заборон та обмежень, які виконують роль своєрідних 

―запобіжників‖ вчиненню особами, уповноваженими на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, корупційних та пов’язаних з 

корупцією правопорушень. Серед таких антикорупційних заборон — 

заборона суміщати свою основну діяльність з іншими видами діяльності, 

зокрема, з управлінням підприємством, яке має на меті одержання прибутку.  

Так, відповідно до ст. 25 Закону України ―Про запобігання корупції‖ 

від 14 жовтня 2014 року особам, уповноваженим на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, забороняється, зокрема, входити до 

складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової 

ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім 

випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, 

паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють 

інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), 

ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено 

Конституцією або законами України [1]. За порушення цієї заборони 

передбачена адміністративна відповідальність, а саме протиправне діяння 

віднесено законодавцем до правопорушення, пов’язаного з корупцією. Згідно 

з ч. 2 ст. 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(КУпАП) передбачена відповідальність за порушення особою встановлених 

законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих 

чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що 

має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції 

з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи 

територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної 

громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської 

організації). За вчинення таких діянь встановлено застосування до винуватої 

особи штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

з конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності [2].  

Аналіз останніх досліджень. В юридичній науці дослідженням 

відповідних питань приділяється недостатньо уваги. Це зумовлює недоліки 

застосування ч. 2 ст. 172-5 КУпАП під час складання протоколів про 

адміністративне правопорушення, а також різний підхід до тлумачення 

антикорупційної заборони щодо несумісності особою, уповноваженою на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, основної роботи 

з управлінням підприємством. 
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Постановка завдання. Відтак метою цієї статті є аналіз судової 

практики застосування ч. 2 ст. 172-5 КУпАП у частині тлумачення 

антикорупційної несумісності основної діяльності осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з управлінням 

підприємством, яке має на меті одержання прибутку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як було зазначено вище, 

згідно зі ст. 25 Закону України ―Про запобігання корупції‖ особам, 

уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, забороняється, зокрема, входити до складу правління, інших 

виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або 

організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи 

здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать 

державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи 

територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії 

господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або 

законами України. 

Згідно зі ст. 65 Господарського кодексу України (ГК України) 

управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих 

документів на основі поєднання прав власника щодо господарського 

використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. 

Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо 

або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи 

інших установчих документів. Для керівництва господарською діяльністю 

підприємства власник (власники) безпосередньо або через уповноважені 

органи чи наглядова рада такого підприємства (у разі її утворення) призначає 

(обирає) керівника підприємства, який є підзвітним власнику, його 

уповноваженому органу чи наглядовій раді. Керівник підприємства, 

головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого 

органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є 

посадовими особами цього підприємства. Статутом підприємства 

посадовими особами можуть бути визнані й інші особи [3]. 

Як зазначено у рішенні Конституційного Суду України (КС України) від 

13 березня 2012 року, управління діяльністю господарського товариства 

здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання 

(призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених 

законом випадках — учасники товариства. Посадовими особами товариства 

визнаються голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії 

(ревізор), а у разі створення ради товариства (спостережної ради) — голова і 

члени цієї ради (ч.ч. 1, 2 ст. 89 ГК України). Відповідно до ст. 97 Цивільного 

кодексу України (ЦК України) органами управління товариством є загальні 

збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом. 

Таким чином, до органу управління підприємства або організації, що має на 

меті одержання прибутку, належать загальні збори учасників (акціонерів) 

господарського товариства, виконавчий орган, наглядова (спостережна) рада, 

інший орган, можливість або обов’язковість створення якого передбачена 



50 

законом чи статутом підприємства або іншими установчими документами (ч. 2 

ст. 97 ЦК України, ч. 4 ст. 57, ч. 2 ст. 65, ч. 1 ст. 89 ГК України, ч. 2 ст. 23 

Закону України ―Про господарські товариства‖) [4]. 

Згідно з абз. 3 п. 23 цього рішення КС України органи управління 

підприємством поділяються згідно з розподілом власних повноважень на 

вищі (зaкoнoдaвчi), виконавчі та контрольні. До компетенції вищих органів 

управління підприємством — загальних зборів його засновників належить 

вирішення стратегічних питань його діяльності, що впливають на суттєві 

основи його діяльності чи діяльності засновників. Виконавчі органи 

вирішують питання, що пов’язані з щоденною діяльністю. При здійсненні 

визначених в установленому порядку вищим органом для них повноважень 

вони йому підзвітні та підконтрольні. Контрольним органом, за загальним 

правилом, е ревізійна комісія, яка обирається загальними зборами та 

підзвітна перед ними. Таким чином, до органу управління підприємства або 

організації, що має на меті одержання прибутку, належать загальні збори 

учасників (акціонерів) господарського товариства, виконавчий орган, 

наглядова (спостережна) рада, інший орган, можливість або обов’язковість 

створення якого передбачена законом або статутом підприємства або іншими 

установчими документами [4]. В іншому рішенні КС України від 12 січня 

2010 року передбачено, що виконавчий орган підприємства (організації) 

здійснює керівництво його поточною діяльністю, організовує виконання 

рішень загальних зборів акціонерів, діє від імені підприємства (організації). 

Здійснюючи управлінську діяльність, виконавчий орган реалізовує 

колективну волю учасників (акціонерів) господарського товариства, які є 

носіями корпоративних прав (абз. 3 пп. 3.1. п. 3 мотивувальної частини 

рішення) [5]. Відповідно до ч. 1 ст. 61 Цивільного кодексу України 

(ЦК України) виконавчий орган підприємства (організації) може бути 

колегіальним (правління, дирекція) чи одноособовим (директор, генеральний 

директор). Наглядова рада як орган управління підприємства (організації) 

контролює та регулює діяльність його виконавчого органу. На відміну від 

загальних зборів учасників підприємства, що має на меті одержання 

прибутку, до складу інших органів управління, що обираються 

(призначаються) загальними зборами, входять nocaдові особи, які виконують 

свої обов’язки на постійній основі, на підставі цивільно-правових чи 

трудових договорів (контрактів) (абз. 7 п. 3 рішення КС України від 

13 березня 2012 року) [4]. До органу управління, наглядової ради 

підприємства чи організації, що має на меті одержання прибутку, які діють 

на постійній основі, КС України відносить голову або члена наглядової 

(спостережної) ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізора, також 

голову або члена іншого органу товариства, якщо утворення такого органу 

передбаченого статутом [4]. 

У ст. 83 ЦК України встановлено організаційно-правові форми 

юридичних осіб, основними з яких є товариства та установи. Органами 

управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, 

якщо інше не встановлено законом [6]. Згідно зі ст. 97 ЦК України 
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управління товариством здійснюють його органи. Органами управління 

товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше 

не встановлено законом [6]. Назвою виконавчого органу товариства 

відповідно до установчих документів або закону може бути ―правління‖, 

―дирекція‖ тощо. У загальних зборах мають право брати участь усі його 

члени (учасники, засновники). Загальні збори учасників (акціонерів) 

підприємства (організації) проводяться періодично, вони визначають основні 

напрями діяльності підприємства (організації), вносять зміни до його статуту, 

приймають рішення про його ліквідацію тощо. Виконавчий орган 

підприємства (організації) здійснює керівництво його поточною діяльністю, 

організовує виконання рішень загальних зборів учасників (акціонерів) 

господарського товариства, діє від імені підприємства (організації). 

У ст. 101 ЦК України передбачено, що засновники установи не беруть 

участі в управлінні нею. В установі обов’язково створюється правління. 

Установчий акт може передбачати створення також інших органів, визначати 

порядок формування цих органів та їх склад. Наглядова рада здійснює нагляд 

за управлінням майном установи, додержанням мети установи та за її іншою 

діяльністю відповідно до установчого акта [6]. 

Згідно зі ст. 23 Закону України ―Про господарські товариства‖ 

управління товариством здійснюють його органи, склад і порядок обрання 

(призначення) яких здійснюється відповідно до виду товариства. Посадовими 

особами органів управління товариства визнаються голова та члени 

виконавчого органу, голова ревізійної комісії, ревізор товариства, а також 

голова та члени іншого органу товариства, наділені повноваженнями з 

управління товариством, якщо утворення такого органу передбачено 

установчими документами товариства. У ч. 2 ст. 23 цього Закону 

передбачено, які особи не можуть бути посадовими особами органів 

управління товариства. До них належать народні депутати України, члени 

Кабінету Міністрів України, керівники центральних та інших органів 

виконавчої влади, військовослужбовці, нотаріуси, депутати місцевих рад, які 

працюють у цих радах на постійній основі, посадові особи органів 

прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, а також посадові 

особи органів державної влади та місцевого самоврядування, крім випадків, 

коли державні службовці здійснюють функції з управління акціями 

(частками, паями), що належать державі, та представляють інтереси держави 

в наглядовій раді товариства або ревізійній комісії товариства. Особи, яким 

суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути посадовими 

особами тих товариств, які здійснюють цей вид діяльності. Особи, які мають 

непогашену судимість за крадіжки, одержання неправомірної вигоди та інші 

корисливі злочини, не можуть займати у товариствах керівні посади і посади, 

пов’язані з матеріальною відповідальністю [7]. 

Зазначимо, що згідно з рішенням КС України від 13 березня 2012 року 

передбачена заборона особам, уповноваженим на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, брати участь у загальних зборах 

підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, визнана 
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неконституційною, оскільки участь у загальних зборах здійснюється в межах 

реалізації особою корпоративних прав, не пов’язаних з участю (членством) в 

управлінні поточною діяльністю господарського товариства. При цьому 

зазначається, що такі особи мають право на придбання акцій (часток, паїв) 

господарського товариства, управляти ним, беручи участь у загальних зборах 

учасників (акціонерів), отримувати дивіденди, інформацію щодо діяльності 

товариства, частину його активів у разі ліквідації товариства тощо [4]. 

За постановою Рівненського міського суду від 24 травня 2017 року 

відносно Особи-1, голови Рівненської обласної державної адміністрації 

(ОДА), справу про адміністративне правопорушення було закрито у зв’язку з 

відсутністю в його діях складу правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-4 

КУпАП. Як передбачено у протоколі про адміністративне правопорушення, 

відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 11 квітня 

2017 року Особа-1 є співзасновником ТОВ ―Сталь-М‖ та володіє часткою в 

статутному капіталі в розмірі 90%. Вищим органом управління товариства 

відповідно до п. 4.1 розділу 4 Статуту ТОВ ―Сталь-М‖ є загальні збори 

учасників. Розділ 4 статуту цього ТОВ не передбачає наявність виконавчого 

органу товариства, а його функції здійснюють загальні збори учасників, що 

передбачено ч. 1 ст. 98 ЦК України. Як вказав суд у своєму рішенні, у зв’язку 

з тим, що засновник (учасник) підприємства не здійснює керівництво 

трудовим колективом чи виробничою діяльністю окремих працівників, не 

здійснює діяльністю окремих працівників, не здійснює діяльності з 

управління та розпорядження майном підприємства, він не є службовою 

(посадовою) особою, у тому числі і після звільнення директора та головного 

бухгалтера, доки не стане виконувати функції виконавчого органу на підставі 

рішення загальних зборів або не буде зарахований на посаду, пов’язану з 

виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 

обов’язків. Згідно зі ст. 145 ЦК України та ст. 58 Закону України ―Про 

господарські товариства‖ загальні збори учасників є вищим органом 

управління товариства. Водночас, згідно зі ст. 99 ЦК України загальні збори 

товариства своїм рішенням створюють виконавчий орган та встановлюють 

його компетенцію і склад. Таким чином, місцевий суд дійшов висновку, що 

поняття ―управління‖ та ―правління‖ товариства не є тотожними, а 

диспозиція ч. 2 ст. 172-4 КУпАП передбачає відповідальність за входження 

виключно в правління чи інший виконавчий, контролюючий орган, чи 

наглядову раду. Як було встановлено, у суді, відповідно до п. 4.1. статуту 

ТОВ ―Сталь-М‖ вищим органом ТОВ є загальні збори Учасників. Вони 

складаються з Учасників або призначених ними представників. У п. 4.2. 

статуту ТОВ визначено повноваження, які належать виключно до 

компетенції загальних зборів Учасників ТОВ і не можуть передаватися для 

вирішення директору ТОВ — до яких також належить і питання про 

призначення на посаду та звільнення з посади директора ТОВ, про 

виключення Учасника з ТОВ, про прийняття до складу Учасників ТОВ, про 

затвердження Статуту ТОВ, внесення змін до нього. Саме такі питання 
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вирішувалися на загальних зборах 18 листопада 2016 року. Більше того, 

відповідно до п. 4.6. статуту ТОВ ―Сталь-М‖ керівництво поточною 

діяльністю ТОВ здійснює директор. П. 4.8. посадовими особами органів 

управління ТОВ визначаються директор та голова ревізійної комісії. Отже, у 

ТОВ ―Сталь-М‖ наявний одноособовий виконавчий орган — директор, яким, 

відповідно до протоколу загальних зборів до 18 листопада 2016 р. була 

Особа-2, а з 18 листопада 2016 р. — Особа-1. Ураховуючи це, суд дійшов 

висновку, що входження в загальні збори ТОВ не свідчить про наявність в 

діях Особи-1 ознак адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 

ст. 172-4 КУпАП [8]. 

Питання про те, чи порушив засновник підприємства або організації, 

що має на меті одержання прибутку, який не входить до виконавчого органу 

підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, належить 

до таких, що неоднозначно вирішуються у судовій практиці. Так, за 

постановою Соснівського районного суду м. Черкаси від 25 травня 2017 року 

Особа-1, заступник голови районної ради, який є засновником (учасником) 

ТОВ ―АВТО-ХАУС ЧЕРКАСИ‖, визнаний винуватим у вчиненні 

адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-4 КУпАП [9]. 

Рішенням Апеляційного суду Сумської області рішення суду було скасоване 

та визнано, що у діях Особи-1 відсутній склад адміністративного 

правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-4 КУпАП. Суд мотивував своє 

рішення тим, що Особа-1 не входить до складу виконавчого органу ТОВ 

―АВТО-ХАУС ЧЕРКАСИ‖, оскільки відповідно до статуту вказаного 

підприємства, виконавчим органом є директор, яким Особа-1 не був [10]. 

Однак у судовій практиці має місце й інший підхід. Так, згідно з 

рішенням Броварського міськрайонного суду Київської області від 12 квітня 

2016 року Особу-1, Шевченківського сільського голову, було визнано 

винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-4 КУпАП. 

Як вказано у рішенні суду, Особа-1 є одноособовим засновником та 

власником ПП ―Пожснаб‖ та до моменту складання протоколу про вчинення 

правопорушення, пов’язаного з корупцією, не відчужив корпоративні права 

ПП. Згідно з п. 1.2 Статуту ПП, Особі-1 належить право власності на майно 

підприємства та всі види прибутків від його діяльності. Вищим органом 

управління підприємством є засновник згідно з п. 7.1. статуту ПП ―Пожснаб‖. 

Як передбачено у п. 7.3 статуту, у ПП створюється одноособовий виконавчий 

орган — директор [11]. З таким рішенням погодився й Апеляційний суд 

Київської області [12]. Погоджуючись у цілому з рішенням суду відносно 

кваліфікації дій Особи-1 за ч. 1 ст. 172-4 КУпАП, все ж зауважимо на 

невдалому мотивуванні такої кваліфікації. Адже в обох судових рішеннях 

указано, що Особа-1 порушив антикорупційні обмеження, що виявилися у 

володінні корпоративними правами ПП ―Пожснаб‖. На нашу думку, у 

постановах слід було б звернути увагу власне на тому, що Особа-1 відповідно 

до статуту цього підприємства є його одноособовим виконавчим органом. 

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. 
Таким чином, характеризуючи антикорупційне обмеження для осіб, 
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уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, слід убачати відмінність між поняттями ―управління 

підприємством‖ та ―правління підприємством‖. Адже, як випливає з рішення 

КС України від 13 грудня 2012 року, загальні збори товариства є органом 

управління підприємства або організації, однак антикорупційні обмеження 

щодо несумісництва не поширюються на участь особою у таких зборах. 

Окрім того, вказівка і в п. 2 ч. 1 Закону України ―Про запобігання корупції‖, а 

також у ч. 1 ст. 172-4 КУпАП на входження до складу правління, інших 

виконавчих органів свідчить про те, що правління — це один із видів 

виконавчих органів, що можуть бути утворені на підприємстві або в 

організації, що має на меті одержання прибутку. Тому у випадку, коли особа, 

уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

є учасником загальних зборів підприємства або організації, яка має на меті 

одержання прибутку (до органу управління), однак не входить до складу 

будь-якого виконавчого органу цього підприємства або організації, в її діях 

відсутній склад правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 173-4 КУпАП. 
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ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ 

УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 

Анотація. У статті досліджуються питання, що стосуються 

громадського контролю, як ефективного засобу удосконалення діяльності 

державної влади в Україні. Автором проаналізовано закони, які 

передбачають можливість здійснення громадського контролю за діяльністю 

державної влади. З’ясовано, що Конституція України передбачає право 

громадян України на участь в управлінні державними справами, що включає 

й громадський контроль за органами державної влади, їх посадовими 

особами, які виступають об’єктами громадського контролю. Визначено, що 

суб’єктами такого контролю є громадські організації, політичні партії, 

професійні спілки, молодіжні організації, органи самоорганізації населення, 

окремі громадяни. Автор дійшов висновку, що нормативно-правова база дає 

підстави для виокремлення низки форм здійснення громадського контролю: 

1) звернення громадян, за допомогою яких вони повідомляють державні та 

недержавні інституції про виконання, невиконання або неналежне виконання 

ними або підвідомчими їм органами чи установами соціальних функцій і 

вимагають вжиття відповідних заходів; 2) громадська експертиза, 

здійснювана незалежною групою фахівців; 3) громадські слухання щодо 

проблем важливого суспільного значення дій чи намірів органів державної 

влади та місцевого самоврядування; 4) моніторинг діяльності органів 

державної влади. 

Ключові слова: громадський контроль, органи державної влади, 

звернення громадян, громадські слухання, громадська експертиза. 
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PUBLIC CONTROL AS AN EFFICIENCY FOR IMPROVING  

THE ACTIVITY OF THE STATE AUTHORITY IN UKRAINE 

 

Abstract. The article deals with issues of state control as an effective means 

of improving state authority in Ukraine. The author analyzes the laws that provide 

for the possibility of exercising public control over the activities of state power. It 
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is made clear that the Constitution of Ukraine provides for the right of citizens of 

Ukraine to take part in the management of state affairs, which includes state 

control over public authorities and their officials acting as objects of public 

control. It has been determined that the subjects of such control are public 

organizations, political parties, trade unions, youth organizations, bodies of self-

organization of the population, individual citizens. The author came to the 

conclusion that the legal and normative base gives grounds for a choice of a 

number of forms of exercising public control: 1) the appeal of citizens, through 

which they inform state and non-state institutions of the execution, execution or 

inadequate execution of them or their subordinate bodies or institutions of social 

functions, and require action; 2) state expert examination conducted by an 

independent group of specialists; 3) public hearings on issues of important public 

significance of actions or intentions of state authorities and local self-government; 

4) monitoring of the activities of state authorities. 

Keywords: public control, public authorities, citizens’ appeals, public 

hearings, public examination. 

 

Постановка проблеми. Договірна теорія держави, відповідно до якої 

держава народилася внаслідок розумної волі народу завдяки свідомому і 

добровільному об’єднанню людей, стала висхідною точкою багатьох 

сучасних політико-правових теорій: суспільного договору, демократії, 

народного суверенітету, прав людини і громадянина, права народів на 

насильницьку зміну державного устрою тощо.  

В межах такої парадигми існує проблема контролю засновників 

(власників) держави за діями її владних органів та їх посадових осіб. 

Стимулювання ефективної роботи державних органів та організація, 

запобігання зловживань з боку їх керівництва, можливе за допомогою 

запровадження правил, які б забезпечували максимально повний контроль за 

їх діяльністю. 

Аналіз останніх досліджень. Теоретичні питання громадського 

контролю як ефективного засобу удосконалення діяльності державної влади 

в Україні досліджували у своїх наукових роботах учені: О. В. Боронь., 

С. В. Кострюков, О. В. Лiтвiнов, Н. М. Лiтвiновa, О. В. Тaлдикiн, 

О. В. Тинковaн, С. М. Третяк, Г. О. Усaтенко, В. М. Шаповал та ін. 

Постановка завдання. Метою статті є комплексне дослідження 

питань, що стосуються громадського контролю, як ефективного засобу 

удосконалення діяльності державної влади в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 38 Конституції 

України громадяни України мають право брати участь в управлінні 

державними справами [1]. Зазначене право, серед іншого, передбачає і 

громадський контроль за органами державної влади, їх посадовими особами, 

які виступають об’єктами громадського контролю. 

Суб’єктами такого контролю є громадські організації, політичні партії, 

професійні спілки, молодіжні організації, органи самоорганізації населення, 

окремі громадяни тощо. Здійснюючи функцію громадського контролю, 
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зазначені суб’єкти виступають від імені громадськості або від себе особисто і 

таким чином, їх контрольні повноваження позбавлені політико-правового 

владного характеру, що означає відсутність можливості використання 

легального примусу до об’єктів контролю. 

Однак демократична, соціальна, правова держава (ст. 1 Конституції 

України) зацікавлена в наявності такого контролю. Адже громадський 

контроль є технологією, яка вигідна і владі, і громадянському суспільству 

через те, що сприяє підвищенню ефективності діяльності органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування. Громадський контроль здійснюється для 

забезпечення прозорості та відкритості функціонування діяльності органів 

державної влади, тому демократична влада має сприяти забезпеченню 

оприлюднення моніторингових звітів та результатів громадської експертизи, 

залученню широкого кола громадськості до аналізу та оцінки роботи органів 

влади. 

У країнах розвиненої демократії громадянське суспільство виступає 

рівноправним партнером держави у вирішенні соціально-економічних, 

гуманітарних і політичних завдань. Тому організації громадянського 

суспільства забезпечують здійснення громадського контролю за владою та 

боротьби із корупцією. Визнаючи роль громадянського суспільства, країни 

розвиненої демократії системно залучають громадян та їх об’єднання до 

формування та реалізації державної політики в усіх сферах. Це дозволяє, по-

перше, звільняти державу від реалізації окремих надмірно обтяжливих для 

неї соціальних завдань із збереженням високих соціальних стандартів для 

населення; по-друге, підвищувати якість політичних і публічно-правових 

рішень через повніше врахування потреб населення, альтернатив і можливих 

наслідків рішень (підвищення якості рішень сприяє підвищенню рівня 

легітимності органів публічної влади); по-третє, забезпечувати повнішу 

імплементацію публічно-правових рішень населенням [2, c. 90]. 

Ідея громадського контролю реалізована в чинному законодавстві 

України. Зокрема, Закон України ―Про інформацію‖ [3] визначає обов’язок 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформувати 

про свою діяльність та прийняті рішення, гарантує вільний доступ суб’єктів 

інформаційних відносин до статистичних даних через запит. Кожний учасник 

інформаційних відносин для забезпечення його прав, свобод і законних 

інтересів має право на одержання інформації про діяльність народних 

депутатів, органів державної влади, місцевого самоврядування та місцевої 

адміністрації. 

Згідно із Законом України ―Про звернення громадян‖ [4], громадяни 

України мають право звертатись до органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, об’єднань громадян, установ та організацій 

незалежно від форм власності, до підприємств, до засобів масової інформації, 

до посадових осіб згідно з їх функціональними обов’язками із зауваженнями, 

скаргами та пропозиціями щодо їх статутної діяльності, заявою чи 

клопотанням стосовно реалізації своїх соціально-економічних, політичних та 

особистих прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення. Вказані 
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суб’єкти мають розглянути ці звернення та сповістити їхніх авторів про 

результати розгляду. 

Законом України ―Про наукову та науково-технічну експертизу‖ [5] 

запроваджено ―громадську експертизу‖, яка може проводитися у будь-якій 

сфері наукової та науково-технічної діяльності, що потребує врахування 

громадської думки, з ініціативи громадськості, об’єднань громадян та 

трудових колективів на основі договорів на проведення цієї експертизи. 

Закон України ―Про місцеве самоврядування в Україні‖ [6] запровадив 

громадські слухання як право територіальної громади зустрічатися з 

депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого 

самоврядування, заслуховувати їх, порушувати питання та вносити 

пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання 

місцевого самоврядування. С. Кострюков називає громадські слухання 

однією із форм громадського контролю [7, c. 291]. 

Громадські об’єднання здійснюють свою діяльність на підставі 

оновленого Закону України ―Про громадські об’єднання‖ [8] та наділені 

широким контрольними повноваженнями в галузі виконавчої влади. Зокрема, 

відповідно до статті 21 Закону громадське об’єднання має право: звертатися 

у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами 

(клопотаннями), скаргами; одержувати у порядку, визначеному законом, 

публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних 

повноважень, інших розпорядників публічної інформації; брати участь у 

порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-

правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 

стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань 

державного і суспільного життя. 

Додатково до цього переліку контрольних функцій громадське 

об’єднання зі статусом юридичної особи має право: брати участь у здійсненні 

державної регуляторної політики відповідно до Закону України ―Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності‖ [9]; брати 

участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, 

дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами 

державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими 

об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери 

їхньої діяльності. 

Стаття 22 Закону визначає засади взаємодії громадських об’єднань з 

органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування. Держава забезпечує додержання прав 

громадських об’єднань. Органи державної влади, органи влади Автономної 

Республіки Крим, органи місцевого самоврядування можуть залучати 

громадські об’єднання до процесу формування і реалізації державної політики, 
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вирішення питань місцевого значення, зокрема, шляхом проведення 

консультацій з громадськими об’єднаннями стосовно важливих питань 

державного і суспільного життя, розроблення відповідних проектів 

нормативно-правових актів, утворення консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органів при органах державної влади, органах влади Автономної 

Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, в роботі яких беруть 

участь представники громадських об’єднань. При цьому проведення в порядку, 

визначеному законодавством, консультацій з громадськими об’єднаннями щодо 

проектів нормативно-правових актів, які стосуються правового статусу 

громадських об’єднань, їх фінансування та діяльності, є обов’язковим. 

Законом України ―Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності‖ [9] передбачено обов’язок органів державної влади 

оприлюднювати проекти регуляторних актів через їх публікацію в 

друкованих засобах масової інформації відповідного регуляторного органу 

або розміщення на офіційних сторінках у мережі Інтернет для ознайомлення 

громадськості і забезпечення можливості надання громадянами та 

юридичними особами, їх об’єднаннями зауважень і пропозицій до 

регуляторного акта протягом місяця, що є важливим інструментом 

громадського контролю; усі зауваження і пропозиції щодо проекту 

регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані 

протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду 

розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник 

проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані 

зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. 

Важливою у здійсненні громадського контролю у галузі дотримання 

трудових прав громадян є роль професійних спілок. Стаття 21 Закону 

України ―Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності‖ визначає 

повноваження профспілок, їх об’єднань щодо захисту прав громадян на 

працю та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства 

про працю. Профспілки, їх об’єднання захищають право громадян на працю, 

беруть участь у розробленні та здійсненні державної політики у галузі 

трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту. 

Проекти законів з питань формування та реалізації державної 

соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, 

економічних відносин подаються відповідними органами виконавчої влади з 

урахуванням пропозицій всеукраїнських профспілок, їх об’єднань. Проекти 

нормативно-правових актів, які стосуються регулювання трудових, 

соціальних, економічних відносин, розглядаються органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування з урахуванням думки 

відповідних профспілок, об’єднань профспілок. 

Профспілки, їх об’єднання мають право вносити пропозиції суб’єктам 

права законодавчої ініціативи і відповідним державним органам про 

прийняття або внесення змін до законів і інших нормативно-правових актів з 

питань формування та реалізації державної соціальної та економічної 

політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин. 
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Профспілки, їх об’єднання мають право брати участь у розгляді 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також 

роботодавцями, їх об’єднаннями, іншими об’єднаннями громадян своїх 

пропозицій. 

Профспілки здійснюють громадський контроль за виплатою заробітної 

плати, додержанням законодавства про працю та про охорону праці, 

створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та 

санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, 

спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У 

разі загрози життю або здоров’ю працівників профспілки мають право 

вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, 

виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на 

підприємстві в цілому на час, необхідний для усунення загрози життю або 

здоров’ю працівників. 

Профспілки мають право на проведення незалежної експертизи умов 

праці, а також об’єктів виробничого призначення, що проектуються, 

будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим 

актам з питань охорони праці, брати участь у розслідуванні причин нещасних 

випадків і профзахворювань на виробництві та давати свої висновки про них. 

Для здійснення цих функцій профспілки, їх об’єднання можуть 

створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії, 

затверджувати положення про них. Уповноважені представники профспілок 

мають право вносити роботодавцям, органам виконавчої влади та органам 

місцевого самоврядування подання про усунення порушень законодавства 

про працю, які є обов’язковими для розгляду, та в місячний термін 

одержувати від них аргументовані відповіді. У разі ненадання 

аргументованої відповіді у зазначений термін дії чи бездіяльність посадових 

осіб можуть бути оскаржені до місцевого суду. 

Стаття 24 Закону України ―Основи законодавства про охорону 

здоров’я‖ [10] передбачає участь громадськості в охороні здоров’я. Органи та 

заклади охорони здоров’я зобов’язані сприяти реалізації права громадян на 

участь в управлінні охороною здоров’я і проведенні громадської експертизи з 

цих питань. При органах та закладах охорони здоров’я можуть створюватися 

громадські консультативні або наглядові ради, які сприятимуть їх діяльності 

та забезпечуватимуть інформованість населення і громадський контроль в 

сфері охорони здоров’я. 

У визначенні змісту та шляхів виконання державних цільових та 

місцевих програм охорони здоров’я, здійсненні відповідних конкретних 

заходів, вирішенні кадрових, наукових та інших проблем організації 

державної діяльності в цій сфері можуть брати участь фахові громадські 

організації працівників охорони здоров’я та інші об’єднання громадян, в 

тому числі міжнародні. 

Відповідно до статті 36 Закону України ―Про охорону навколишнього 

природного середовища‖ громадський контроль у галузі охорони 

навколишнього природного середовища здійснюється громадськими 
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інспекторами з охорони довкілля згідно з Положенням, яке затверджується 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

Громадські інспектори з охорони довкілля: беруть участь у проведенні 

спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок 

додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища, 

додержання норм екологічної безпеки та використання природних ресурсів; 

проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства 

про охорону навколишнього природного середовища і подають їх органам 

державного контролю в галузі охорони навколишнього природного 

середовища та правоохоронним органам для притягнення винних до 

відповідальності; подають допомогу органам державного контролю в галузі 

охорони навколишнього природного середовища в діяльності по запобіганню 

екологічним правопорушенням. Органи громадського контролю в галузі 

охорони навколишнього природного середовища можуть здійснювати й інші 

функції відповідно до законодавства України. 

Відповідно до статті 41 Закону України ―Про благоустрій населених 

пунктів‖ [11] громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів 

здійснюється громадськими інспекторами благоустрою населених пунктів 

згідно з положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері житлово-комунального господарства. 

Громадські інспектори благоустрою населених пунктів: беруть участь у 

проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та 

перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та 

громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів; 

проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у 

сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам державного 

контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до 

відповідальності; надають допомогу органам державного контролю у сфері 

благоустрою населених пунктів у діяльності щодо запобігання порушенням 

законодавства про благоустрій населених пунктів; здійснюють інші 

повноваження відповідно до закону. Результати громадського контролю за 

станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах 

мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого 

самоврядування в порядку, визначеному законодавством. 

Унормовують здійснення громадського контролю за органами 

виконавчої влади розпорядчі документи Кабінету Міністрів України. 

Зокрема, значного поширення набули громадські ради при органах 

виконавчої влади. Новий імпульс їх роботі та оптимізації способу утворення 

був наданий Постановою Кабінету Міністрів України ―Про забезпечення 

участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики‖ від 3 

листопада 2010 р. № 99627. Постановою визначено Порядок проведення 

консультацій з громадськістю, що передбачає проведення громадських 
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консультацій у формі публічного обговорення (громадські слухання, форуми, 

―круглі столи‖, конференції, збори, зустрічі з громадськістю). Цією ж 

Постановою затверджено спеціальне Типове положення про громадські ради, 

що утворюються при органах виконавчої влади. 

Загальнонаціональний моніторинг процесів формування громадських 

рад при центральних та місцевих органах виконавчої влади, проведений 

Українським незалежним центром політичних досліджень та Творчим 

об’єднанням ―TОPО‖, засвідчив, що більшість органів виконавчої влади 

виконали вимогу Постанови Кабінету Міністрів України № 996 щодо 

формування (оновлення) громадських рад. 

На сьогодні громадська експертиза є фактично єдиним видом 

громадського контролю, запровадженим як повноцінна технологія з чітко 

визначеним колом суб’єктів, об’єктів громадської експертизи, підстав її 

здійснення. Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади є 

складовою механізму демократичного управління державою, який 

передбачає проведення інститутами громадянського суспільства оцінки 

діяльності органів виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання 

такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання суспільно 

значущих проблем для їх урахування органами виконавчої влади у своїй 

роботі [12, c. 90]. 

Окремі міністерства та відомства також приймають нормативно-

правові акти з питань громадського контролю. Насамперед це стосується 

утворення при цих органах громадських рад. 

Таким чином, українське законодавство надає громадськості достатньо 

можливостей і механізмів для здійснення громадського контролю за 

органами виконавчої влади. На нашу думку громадський контроль є не 

стільки правовим інститутом, який повинен бути врегульований відповідним 

законом, скільки демократичним принципом функціонування держави. А 

демократичні принципи законами не формуються, вони визрівають з 

розвитком суспільства.  

Висновки. Отже, аналіз нормативно-правової бази дає підстави для 

виокремлення низки форм здійснення громадського контролю: 1) звернення 

громадян, за допомогою яких вони повідомляють державні та недержавні 

інституції про виконання, невиконання або неналежне виконання ними або 

підвідомчими їм органами чи установами соціальних функцій і вимагають 

вжиття відповідних заходів; 2) громадська експертиза, здійснювана 

незалежною групою фахівців; 3) громадські слухання щодо проблем 

важливого суспільного значення дій чи намірів органів державної влади та 

місцевого самоврядування; 4) моніторинг діяльності органів державної влади. 
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ 

ПАЦІЄНТА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 

Анотація: у статті проаналізовано законодавство країн ближнього 

та далекого зарубіжжя, яке регламентує кримінальну відповідальність за 

порушення прав пацієнта. Проведено порівняльний аналіз з відповідним 

законодавством України. Досліджено особливості встановлення 

кримінальної відповідальності за порушення прав пацієнта, підстави 

притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення таких злочинів. 

Виокремлено відмінності встановлення об’єктивних та суб’єктивних ознак 

складу злочину, що передбачає кримінальну відповідальність за порушення 

прав пацієнта. Встановлено прогалини у вітчизняному законодавстві, що 

регулює питання притягнення до відповідальності за порушення прав 

пацієнта та запропоновано шляхи удосконалення відповідних норм чинного 

кримінального законодавства. 

Ключові слова: медичний працівник, пацієнт, кримінальне 

законодавство, законодавство зарубіжних країн, судова помилка, 

кримінальна відповідальність медичних працівників. 
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CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF PATIENT RIGHTS 

UNDER LEGISLATION OF FOREIGN COUNTRIES 

 

Abstract. The article analyzes legislation of neighboring and far-abroad 

countries, which regulates criminal liability for violation of patient’s rights. A 

comparative analysis was conducted with the relevant legislation of Ukraine. The 

peculiarities of establishment of criminal responsibility for violation of patient’s 

rights, grounds for prosecution for such crimes are investigated. The differences 

between establishing objective and subjective features of the crime, which provides 
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for criminal liability for violating the rights of the patient, are singled out. There 

are gaps in domestic legislation that regulates the prosecution of violations of the 

rights of the patient and suggests ways to improve the relevant norms of the 

current criminal law. 

Keywords: medical worker, patient, criminal law, legislation of foreign 

countries, judicial error, criminal liability of medical workers. 

 

Постановка проблеми. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю, зазначено в Основному законі України. Медична діяльність є 

однією з найважливіших складових життєдіяльності суспільства. 

Враховуючи її соціальні функції та завдання, держава повинна всіляко 

сприяти розвитку такої діяльності й активно протидіяти злочинним проявам і 

правопорушенням у цій сфері. 

Проблеми кримінальної відповідальності медичних працівників за 

порушення прав пацієнтів обумовлена саме недостатністю розробки 

правового регулювання професійної діяльності медичних працівників. Навіть 

у випадках традиційного медичного лікування слідчо-судова практика 

зустрічається зі значними труднощами при кваліфікації фактів неналежного 

лікування, розмежування злочинів, лікарської помилки і нещасного випадку. 

Що ж стосується нових ризикованих методів лікування і діагностики, то ця 

сфера практично виявилася поза відповідним правовим регулюванням. 

Паралельно до розвитку самих експериментів повинна удосконалюватися і їх 

правова регламентація. 

Проте, притягнути до кримінальної відповідальності медичних 

працівників, які вчинили злочини, надзвичайно складно. Кругова порука 

лікарів дає змогу їм уникнути відповідальності як в Україні, так і в окремих 

країнах світу. Це свідчить про високий рівень латентності зазначених 

злочинів й істотно ускладнює оцінку їх реального стану. А якщо врахувати, 

що тільки незначна кількість кримінальних справ про злочини у сфері 

медичної діяльності доходить до судового розгляду, то можна дійти 

висновку, що на державному рівні в багатьох країнах світу недостатньо 

дієвих засобів боротьби з такими злочинами. 

Аналіз законодавства окремих країн світу щодо кримінальної 

відповідальності за порушення прав пацієнта має не лише наукове, а й 

практичне значення, адже в умовах застосування новітніх методів лікування 

та нових лікарських засобів набуває особливо важливого значення охорона та 

захист прав та інтересів пацієнтів. 

Аналіз останніх досліджень. Окремі питання юридичної 

відповідальності працівників медичних установ висвітлені в працях 

А. І. Акопова, Ю. П. Аленина, П. П. Андрушка, М. І. Бажанова, Ю. В. Бауліна, 

А. А. Мохова, С. Г. Стеценка, В. В. Сташиса, Ю. В. Бауліна, М. В. Радченко, 

І. А. Сенюти, А. А. Тарасової та інших. Разом з тим, детальному аналізу 

законодавства країн світу, яке регулює кримінальну відповідальність за 

порушення прав пацієнта не було приділено достатньої уваги. 
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Постановка завдання. Метою цієї статті є дослідження кримінального 

законодавства окремих країн світу, яке регулює питання притягнення до 

кримінальної відповідальності за порушення прав пацієнта. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Світова спільнота 

безумовно визнала, що врегулювання конфліктів, які виникають в сфері 

надання медичних послуг, повинно стати однією з першочергових завдань. 

Аналіз кримінального законодавства США, Швеції, Іспанії, Голландії, 

Китаю, Японії, Казахстану дозволяє зробити висновок про те, що в цих 

країнах особливу увагу приділяється відповідальності медичних працівників. 

Аналізуючи законодавство зарубіжних країн, деяку схожість з 

кримінальним законодавством України про відповідальність медичних 

працівників має кримінальне законодавство країн ближнього зарубіжжя. Це 

пояснюється насамперед тим, що всі нормативні акти цих країн побудовані 

на основі колишніх кримінальних кодексів республік, які входили до складу 

СРСР і фактично дублювали один одного. 

Не є виключенням Кримінальний кодекс Республіки Казахстану. Але 

норми про кримінальну відповідальність медичних працівників знаходяться в 

різних главах КК Казахстану. Разом з тим самостійною нормою виділена 

кримінальна відповідальність за неналежне виконання професійних 

обов’язків (ст. 114 КК Республіки Казахстан) [1]. Самостійно в главі ІІІ 

―Злочини проти конституційних прав і свобод людини і громадянина‖ 

виділена ст. 144 ―Розголошення лікарської таємниці‖ [1]. 

КК Республіки Азербайджан містить норми, які передбачають 

кримінальну відповідальність медичних працівників за незаконне штучне 

запліднення і імплантацію ембріону, медичну стерилізацію, яка була 

проведена без згоди пацієнта (ст. 136). Ст. 138 КК Азербайджану передбачає 

відповідальність за незаконне проведення біомедичних досліджень або 

застосування заборонених способів діагностики і лікування, а також 

лікарських засобів. Відповідно до ч. 1 цієї статті забороняється проведення 

біомедичних досліджень над особою без її згоди. Кримінальна 

відповідальність за ч. 2 ст. 138 КК Азербайджану настає за застосування 

заборонених в установленому порядку способів діагностики і лікування, а 

також лікарських засобів, якщо це спричинило по необережності смерть 

особи або заподіяння тяжкого або менш тяжкої шкоди його здоров’ю. Ст. 141 

―Незаконне проведення аборту‖ передбачає, зокрема, у ч.1 кримінальну 

відповідальність лікаря за проведення аборту поза медичною установою. 

Ст. 142 КК Республіки Азербайджан передбачає відповідальність за 

ненадання медичної допомоги хворому без поважних причин медичним 

працівником, зобов’язаним її надавати відповідно до закону або зі 

спеціальними правилами, якщо це спричинило заподіяння менш тяжкої 

шкоди здоров’ю хворого. Кваліфікованими ознаками цього злочину є ці ж 

діяння, які спричинили тяжку шкоду для здоров’я (ч. 2 ст. 142 КК) та які 

спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 142 КК) [2]. 

Кримінальний кодекс Республіки Молдова також містить норми, які 

передбачають кримінальну відповідальність медичних працівників за 
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ненадання допомоги хворому (ст. 162), незаконне проведення аборту (ст. 159), 

незаконне здійснення хірургічної стерилізації (ст. 160), здійснення штучного 

запліднення чи імплантації ембріона без згоди пацієнтки (ст. 161) [3]. 

Дуже схожими є норми законодавства, що передбачають кримінальну 

відповідальність медичних працівників Республік Таджикистан, Вірменії та 

Білорусі. Так, стаття 121 КК Республіки Таджикистан „Порушення правил 

операції по трансплантації‖ передбачає кримінальну відповідальність за 

порушення умов та порядку вилучення органів і тканин людини чи умов і 

порядку трансплантації, передбачених законом, які спричиняють через 

необережність тяжку чи середньої тяжкості шкоду здоров’ю донора або 

реципієнта. Кваліфікуючою ознакою цього злочину є діяння, яке спричинило 

через необережність смерть потерпілого [4]. Аналогічними є ст. 125 

Кримінального кодексу Республіки Вірменія [5] та ст. 164 Республіки 

Білорусь [6]. У ст. 123 КК Таджикистану встановлено відповідальність за 

незаконне проведення аборту, а саме: незаконне проведення аборту особою, 

яка має вищу медичну освіту відповідного профілю. Кваліфікуючою ознакою 

цього злочину є проведення аборту особою, яка не має вищої медичної освіти 

відповідного профілю або раніше засуджену за незаконне проведення аборту 

[4]. Стаття 122 КК Республіки Вірменія та ст. 156 КК Республіки Білорусь 

містять склади злочинів з такими ж ознаками. Відмінними є лише санкції цих 

статей. Хочемо відзначити, що Кримінальний кодекс Вірменії передбачає 

більш суворе покарання за вчинення цих злочинів. 

Кримінальним кодексом Вірменії передбачено відповідальність за 

проведення медичних або наукових дослідів над людиною без її згоди 

(ст. 127), тобто проведення медичних або наукових дослідів над людиною без 

її вільного волевиявлення або інформування і належним чином оформленої 

згоди. Кваліфікуючими ознаками є вчинення цього злочину щодо людини, 

яка знаходиться в безпорадному стані; щодо людини, яка знаходиться в 

матеріальній чи іншій залежності від винного; щодо неповнолітнього; 

організованою групою або спричинення з необережності тяжкі наслідки [5]. 

За ст. 161 КК Республіки Білорусь ненадання допомоги хворому без 

поважних причин особою, яка займається медичною або фармацевтичною 

практикою є злочином з формальним складом. Настання наслідків у вигляді 

смерті чи тяжкого тілесного ушкодження утворює кваліфікований склад 

цього злочину. Неналежне виконання професійних обов’язків медичним 

працівником є матеріальним злочином і передбачає покарання за настання 

небезпечних наслідків у виді тяжкого або невеликої тяжкості тілесного 

ушкодження, заподіяних через необережність. Більш суворе покарання 

передбачене за це ж діяння, яке спричинило смерть пацієнта або зараження 

ВІЛ-інфекцією (ст. 162 КК) [6]. 

Законодавством Республіки Узбекистан передбачено також два 

кримінально-караних діяння, за які відповідальність несуть медичні 

працівники - це злочинний аборт (ст. 114 КК) та неналежне виконання своїх 

професійних обов’язків (ст. 116 КК). Причому ст. 116 КК Узбекистану 

містить два склади злочину: 1) невиконання чи неналежне виконання особою 
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свої професійних обов’язків внаслідок недбалого чи недобросовісного 

відношення до них, що спричинило тяжкі чи середньої тяжкості тілесні 

ушкодження потерпілого; 2) ненадання без поважної причини допомоги 

хворому особою, яка зобов’язана її надати відповідно до закону або 

спеціальних правил, що спричинило тяжкі чи середньої тяжкості тілесні 

ушкодження потерпілого [7]. 

Стаття 130 КК Грузії передбачає відповідальність медичних 

працівників за ненадання невідкладної медичної допомоги хворому, який 

знаходиться в небезпечному для життя стані, без поважних причин. Це склад 

злочину є формальним. Настання наслідків (шкода здоров’ю хворого чи 

смерть хворого) утворює кваліфікований склад цього злочину [8]. 

Кримінальний закон Киргизької Республіки встановлює кримінальну 

відповідальність медичних працівників за порушення умов і порядку вилучення 

органів і (або) тканин людини або умов і порядку трансплантації, які 

передбачені законом. Це діяння вважається злочином, якщо воно по 

необережності спричинило тяжку або невеликої тяжкості шкоду здоров’ю 

реципієнта. Смерть реципієнта вважається ознакою кваліфікованого складу 

цього злочину (ст. 115). Кримінальний кодекс Киргизької Республіки 

передбачає відповідальність за незаконне проведення аборту. У ст. 116 

законодавець розмежовує суб’єктів цього злочину. Зокрема, ч. 1 ст. 116 

передбачає відповідальність за незаконне проведення аборту особою, яка має 

вищу медичну освіту відповідного профілю, а ч. 2 ст. 116 — особою, яка не має 

вищої медичної освіти відповідного профілю. Вчинення цього злочину особою, 

яка не має вищої медичної освіти відповідного профілю неодноразово та діяння, 

передбачені ч.1 та ч.2 ст. 116, якщо вони спричинили по необережності смерть 

особи або інші тяжкі наслідки становить його кваліфікований склад. КК 

Киргизії визначає кримінально-караним зараження ВІЛ-інфекцією. 

Кваліфікованим видом цього злочину є зараження особи ВІЛ-інфекцією 

внаслідок неналежного виконання медичним працівником своїх професійних 

обов’язків (ч. 4 ст. 117). Стаття 119 КК Киргизької Республіки передбачає 

відповідальність медичного працівника за неналежне виконання ним своїх 

професійних обов’язків. Згідно з цією нормою відповідальність настає за 

невиконання або неналежне виконання професійних обов’язків медичним 

працівником, яке викликало довготривалий розлад здоров’я, поєднаний зі 

стійкою втратою працездатності не менше ніж на 1/3. Більш суворе покарання 

передбачено за вчинення цих дій, наслідком яких стала смерть потерпілого. 

Також кримінально-караною є незаконна лікарська діяльність, якщо вона 

спричинила довготривалий розлад здоров’я або інші тяжкі наслідки (ст. 122 

КК). Частиною 2 ст. 122 КК Киргизії встановлено покарання за неналежну 

лікарську діяльність особою, яка має спеціальний дозвіл та спричинила 

довготривалий розлад здоров’я або інші тяжкі наслідки [9]. 

Цікавою є позиція киргизького законодавця, який виділяє як окремий 

злочин незаконне переривання лікування хворого, який знаходиться в 

тяжкому стані, в результаті якого по необережності настали тяжкі наслідки 

(ст. 120 КК Республіки Киргизія) [9]. 
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Норми кримінального законодавства Латвійської Республіки 

передбачають кримінальну відповідальність за незаконне проведення аборту, 

тобто проведення аборту особою, яка має на це право, поза лікарнею чи 

іншою лікувальною установою, або в лікувальній установі, але без законної 

підстави; проведення аборту в антисанітарних умовах або особою, яка не має 

права на проведення аборту (ст. 135 КК). Кваліфікованими видами є 

незаконне проведення аборту, вчинено повторно, проти волі вагітної жінки 

або смерть вагітної чи інші тяжкі наслідки. (ч.ч. 3, 4 ст. 135 КК). Подібно до 

законодавства Киргизії в КК Латвії передбачено кримінальну 

відповідальність за незаконну лікувальну діяльність, яка спричинила 

порушення здоров’я потерпілого або через необережність винного смерть 

потерпілого чи тяжкі тілесні ушкодження (ст. 137 КК). Злочин, передбачений 

ст. 138 КК Латвії ―Неналежне виконання медичним працівником своїх 

професійних обов’язків‖, є матеріальним, тобто, кримінальна 

відповідальність настає за невиконання або недбале виконання медичним 

працівником професійних обов’язків, яке спричинило через необережність 

винного заподіяння потерпілому тяжкого чи середньої тяжкості тілесні 

ушкодження. Це ж діяння, що спричинило зараження потерпілого ВІЛ або 

його смерть є кваліфікованим видом цього злочину (с. 138 КК Латвії). 

Кримінальну відповідальність за законодавством Латвії буде нести медичний 

працівник і за незаконне вилучення тканин і органів живої чи мертвої 

людини з ціллю використання в медицині (ст. 139 КК) [11]. 

Кримінальне законодавство США, Республіки Аргентина, Республіки 

Корея, Туреччини, Федеративної Республіки Німеччина, Японії, Бельгії, Іспанії 

передбачають кримінальну відповідальність за проведення аборту без вагомих 

на це причин. Так, ст. 124 КК Японії передбачає відповідальність за проведення 

аборту особою, яка займається спеціальним видом діяльності, і заподіяння в 

результаті цього смерті чи тілесних пошкоджень. Згідно з диспозицією цієї 

норми, кримінальній відповідальності підлягає лікар, акушерка, фармацевт чи 

продавець медикаментів, які спричинили аборт по бажанню або без згоди 

вагітної жінки [10]. Кримінальний кодекс Іспанії передбачає відповідальність 

медичних працівників за незаконне проведення аборту чи пошкодження плоду 

(ст. 144-146, 157, 158 КК Іспанії) [11]. Стаття 86 Кримінального кодексу 

Республіки Аргентина встановлює відповідальність лікарів, хірургів, акушерок 

або аптекарі, які зловживали своїми знаннями і вміннями з метою провести 

аборт або сприяли його проведенню. Не підлягають покаранню здійснення зі 

згоди жінки аборту дипломованим лікарем, якщо аборт проведений з метою 

усунення небезпеки, яка не могла бути усунена іншим способом, для життя або 

здоров’я матері та, якщо вагітність стала результатом зґвалтування [12]. 

Кримінальній відповідальності за ст. 270 КК Республіки Корея підлягають 

лікар, гомеопат, акушер, фармацевт або аптекар, які сприяли передчасним 

пологам у жінки за її проханням або по змові з нею і несуть покарання у виді 

каторжних робіт на строк не більше двох років. Діяння осіб, які сприяють 

передчасним пологам у жінки без її прохання і згоди передбачають покарання у 

виді каторжних робіт на строк не більше трьох років [13]. 
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В Кримінальному кодексі Китайської Народної Республіки передбачено 

відповідальність за незаконне зайняття медициною особою, яка не має статусу 

професійного лікаря. Ст. 335 КК Китаю встановлює відповідальність 

медичного працівника, внаслідок крайньої недбалості якого настала смерть 

пацієнта чи заподіяна серйозна шкода його здоров’ю, карається позбавленням 

волі строком до 3 років або короткостроковим арештом. В цьому ж 

законодавчому акті передбачено кримінальну відповідальність за незаконне 

зайняття медициною особою, яка не отримала статус професій ного лікаря, 

при обтяжуючих обставинах – на строк до 3 років, короткостроковим арештом 

або наглядом, а також одночасно чи самостійним покаранням – штрафом; це ж 

діяння, якщо воно спричинило серйозну шкоду здоров’ю пацієнта, карається 

позбавленням волі на строк 10 років і штрафом. Особи, які не отримали статус 

професійного лікаря і незаконно проводять третім особам операції по 

відновленню здатності до дітонародження, фіктивні операції по позбавленню 

здатності до дітонародження, операції по перериванню вагітності або 

вилученню засобу, який призначений для обмеження народження, при 

обтяжуючих обставинах, караються позбавленням волі на строк до 3 років, 

короткостроковим арештом або наглядом, а також одночасно чи самостійним 

покаранням - штрафом; ті ж дії, які спричинили серйозну шкоду здоров’ю 

пацієнта, караються позбавленням волі на строк від 3 до 10 років і штрафом; ті 

ж дії, які призвели до смерті пацієнта, карається позбавленням волі на строк 

більше 10 років і штрафом (ст. 336 КК КНР) [14]. 

Вивчаючи Кримінальний кодекс Голландії, можна зробити висновок, 

що багато положень запозичені із зарубіжних нормативно-правових актів, які 

регулюють питання кримінальної відповідальності. Питання відповідальності 

медичних працівників не є виключенням. Стаття 228 КК Голландії 

передбачає кримінальну відповідальність лікаря і акушерки, які умисно 

видають неправдиве свідоцтво про народження чи про смерть, про наявність 

або відсутність в цей момент чи в минулому хвороб, слабкостей або 

недоліків, тюремним ув’язненням га строк не більше трьох років або 

штрафом четвертої категорії. Якщо свідоцтво видано в метою помістити 

особу в психіатричну клініку або утримувати її там, то передбачається 

покарання строком не більше семи років і шести місяців тюремного 

ув’язнення або штрафом п’ятої категорії [15]. 

Кримінальний кодекс Швейцарії передбачає відповідальність за 

порушення службової таємниці (ст. 321 КК): лікарі, в тому числі зубні, 

аптекарі, а також медсестри, які розголошують таємницю, довірену їм 

внаслідок їх професійної діяльності, якщо вони при її здійсненні зобов’язані 

зберегти цю таємницю, карається тюремним ув’язненням або штрафом. В 

свою чергу, караються особи, які навчаються відповідній спеціальності, якщо 

вони розголосили таємницю, яку повинні були зберігати в період навчання. 

Порушення службової таємниці карається також і після закінчення 

професійної діяльності або навчання [16]. 

В законодавстві Болгарії також передбачається кримінальна 

відповідальність медичних працівників. Стаття 141 КК Болгарії встановлює 
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покарання особі, яка займається медичною практикою, була викликана до 

хворого або породіллі і не надала їм допомоги без поважних причин [17]. 

Заслуговує на увагу вказівка законодавця Болгарії на те, що потерпілим від 

цього злочину є не лише хвора особа, а й породілля. 

Згідно з КК Республіки Сан-Маріно караним є штучне запліднення 

(ст. 226–227), відповідальність за яке посилюється, якщо злочин вчинено 

особою, що має медичне освіту. Також ст. 379 цього КК передбачає 

відповідальність особи, яка займається лікувальною практикою і без 

поважних причин затримує надання або не надає необхідної допомоги особі, 

яка цієї допомоги невідкладно потребує [18].
 

У § 110 КК Австрії містяться норми, якими встановлено 

відповідальність за самовільне (здійснене без згоди хворого) лікування особи 

[19]. Норма такого ж змісту містить у § 1 ст. 192 КК Республіки Польща, а 

саме, проведення лікарської операції без згоди пацієнта [20]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. 
Аналізуючи законодавство зарубіжних країн, бачимо, що проблеми 

кримінальної відповідальності за медичні злочини існують у всіх країнах, 

кримінальне законодавство яких ми досліджували. З огляду проаналізованих 

законодавчих актів окремих зарубіжних країн, бачимо, що криміналізацію 

біомедичних норм проведено лише в законодавстві Австрії, Польщі, 

Республіках Азербайджан та Вірменія. Причому норми відповідних статей у 

кримінальних кодексах цих країн значно розширені, ніж в ст. 141 

КК України. Тому, на нашу думку українському законодавцю варто 

переглянути норму Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну 

відповідальність за порушення прав пацієнта (ст. 141 КК України) та 

привести її до норм та стандартів Європейського Союзу шляхом чіткого 

визначення параметрів, де вчинення дій медичним працівником буде 

кваліфікуватись як кримінально-каране діяння за порушення прав пацієнтів. 

Там чином ми будемо мати змогу на законодавчому рівні здійснювати 

якісний захист громадян, які потребують медичної допомоги та відновити 

довіру до української медицини. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ  

СТ. 139 ТА СТ. 140 КК УКРАЇНИ 

 

Анотація. У статті показано, що склади злочинів із спільними 

ознаками можуть мати такі типи співвідношення: склади злочинів є 

суміжними, склади злочинів, передбачені конкуруючими нормами. 

Досліджено проблеми відмежування злочину, передбаченого ст. 139 КК 

України від кримінально-караного діяння, передбаченого ст. 140 КК України. 

Проведено загальний кримінально-правовий аналіз даних складів злочинів, 

визначені суміжні риси в їх елементах і виділені ознаки, за якими їх слід 

розмежовувати при вирішенні питань кримінально-правової кваліфікації. 

Наведені основні критерії розмежування складів злочинів, передбачених 

ст. 139 та ст. 140 КК України, якими слід керуватися при кваліфікації 

відповідних діянь. 

Виділені їх спільні (безпосередній об’єкт, суспільно-небезпечне діяння, 

суспільно-небезпечні наслідки (ч. 2 ст. 139 та ч. 1 ст. 140 КК України) та 

суб’єкт учинення злочину (медичний працівник) та розмежувальні 

(обстановка вчинення злочину, суспільно-небезпечні наслідки (ч. 1 ст. 139 та 

ч. 1 ст. 140 КК України), а також форма вини) ознаки. Встановлені випадки 

неправильної кваліфікації злочинних дій медичних працівників в судовій 

практиці в цій частині. 

Ключові слова: розмежування, кримінально-правова кваліфікація, 

суміжні склади злочинів, розмежувальні ознаки, ненадання медичної 

допомоги, неналежне виконання професійних обов’язків. 
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THE COMPOSITION RATIO OF CRIMES UNDER ARTICLE 139  

AND 140 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE 

 

Abstract. This article defines the bodies of the crimes with common elements 

may cоrrelate either as neighboring or as bodies of the crimes, envisaged by the 

competing provisions. Deals with the problem of differentiation a crime under 

Article 139 of the Criminal Code of Ukraine from penal act under Article 140 of 

the Criminal Code of Ukraine. The criteria, which determine the nature of such 

correlation of the bodies of the crimes with common elements are singled out. This 
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article also carries out the criminal and legal analysis of the corpus delicti data, 

determines the interrelated characteristics of their elements and singles out that 

features according to which they must be differentiated determining the criminal 

and legal qualification. The conclusions of this article give the basic criteria of 

crime differentiation determined by the articles 139 and 140 of the Criminal Code 

of Ukraine which are necessary to be followed qualifying the corresponding acts. 

Allocated common (direct object , socially dangerous act, socially dangerous 

consequence (a crime under part 2 Article 139 and part 1 Article 140 of the 

Criminal Code of Ukraine) and distinctive (the circumstances of the crime, 

socially-dangerous consequences (a crime under part 1 Article 139 and part 1 

Article 140 of the Criminal Code of Ukraine), the form of guilt) features. There 

have been cases of incorrect qualification of criminal actions of medical workers 

in judicial practice. 

Keywords: delimitation, criminal legal qualifi cations, contiguous corpus 

delict, restrictive signs, failure to assist a sick person, improper execution of 

professional duties. 

 

Постановка проблеми. Загальновизнаним є те, що кожен злочин має 

низку спільних ознак з іншими злочинами. Труднощі, що виникають при 

кваліфікації і пояснюються цими обставинами. Для того, щоб знати, які 

конкретні правила кримінально-правової кваліфікації застосовувати в 

кожному випадку дуже важливо правильно встановити характер 

співвідношення між відповідними складами злочинів і нормами, що їх 

передбачають, а також відповідні критерії, за якими можна визначати 

характер співвідношення між складами злочинів, що містять спільні, тобто 

тотожні за змістом ознаки. Такі склади злочинів можуть співвідноситись як 

суміжні, або як такі, що передбачені конкуруючими нормами.  

Одним із найбільш поширених видів помилок у кваліфікації злочинів, 

розглядають помилку, яка полягає у неправильному визначенні статті 

Особливої частини КК України. Причиною цього виду помилок дослідники 

вважають неправильне вирішення питань, пов’язаних з явищем, яке у 

кримінально-правовій літературі та правозастосовній практиці називають 

―розмежуванням злочинів‖ [1, с. 106]. Зокрема, В. О. Навроцький пише, що 

―особа, яка застосовує кримінально-правові норми, доволі часто 

зустрічається з необхідністю визначити, якій з кількох норм, що ―підходять‖ 

до даного випадку, слід віддати перевагу, в яких випадках достатньо 

інкримінувати порушення однієї норми, а коли потрібно оцінювати скоєне як 

злочин, передбачений двома чи більше статтями Особливої частини КК‖ [2, 

с. 275–276]. В цьому випадку мова йде про відмежування суміжних складів 

злочинів та розмежування складів злочинів, передбачених кримінально-

правовими нормами, що перебувають між собою у конкуренції. 

Розмежуванням суміжних складів злочинів розглядається як один з етапів 

кримінально-правової кваліфікації [2, с. 478] внаслідок якого суб’єкти 

офіційної кримінально-правової кваліфікації встановлюють конкретні ознаки 

вчиненого злочинного діяння та відповідно і норму КК України. 



81 

З урахуванням вищенаведеного існує необхідність здійснити 

розмежування складів злочинів, передбачених ст.139 та ст. 140 КК України. 

Такий аналіз не є випадковим, а зумовлений змістовною близькістю вказаних 

складів злочинів, схожістю окремих ознак, а також потребами практики, 

оскільки її аналіз засвідчує про наявність помилок, які допускають 

правозастосовні органи в частині кваліфікації аналізованих посягань. 

Аналіз останніх досліджень. У вітчизняній кримінально-правовій науці 

висвітлено окремі аспекти питань розмежування складів злочинів, 

передбачених ст. 139 та ст. 140 КК України. Зокрема, ця проблематика 

розглядалась у працях І. М. Авдєєва, О. М. Алієвої, А. О. Байди, 

В. В. Балабка, В. В. Бирюкова, Л. П. Брич, Р. В. Вереші, В. О. Глушкова, 

О. О. Дудорова, Н. Е. Крилової, Н. В. Мірошниченка, І. О. Нікітіна, 

О. С. Парамонової, С. Г. Стеценка, Т. Ю. Тарасевич, Г. В. Чеботарьової та 

інших. Проте дослідження вказаних науковців зводились або до 

коментування окремих положень кримінального законодавства або до 

фрагментарного аналізу питань обраної тематики. Окрім того, багато питань 

є спірними або взагалі не дослідженими. Зокрема, до кінця не розроблені 

критерії, за якими слід розмежовувати відповідні склади злочинів. 

Дискусійним також є питання щодо визначення кола суспільно-небезпечних 

діянь, а також наслідків, які охоплюються поняттям «тяжкі наслідки». 

Постановка завдання. Метою даної статті є визначення особливостей 

співвідношення складів злочинів, передбачених ст. 139 та ст. 140 

КК України. 

Виклад основного матеріалу. Поняття суміжності складів злочинів у 

вітчизняній кримінально-правовій літературі вперше було піддано аналізу 

В. М. Кудрявцевим, який вважав, що кожен із суміжних складів злочину має 

ознаки, які відсутні в іншому [3, с. 245–246]. Продовжуючи розгляд проблеми 

суміжних складів злочинів Л. П. Брич зазначає, що під ними потрібно розуміти 

склади злочинів кожен з яких має одну або кілька збіжних за змістом (спільних) 

ознак (крім загального об’єкта, причинного зв’язку, загальних ознак суб’єкта 

складу злочину) і одночасно містить одну або декілька відмінних за змістом 

ознак, що виключають однойменні витоки іншого складу злочину. Для того, щоб 

відрізнити їх між собою достатньо хоча б однієї пари чітко сформульованих 

ознак (по одній у кожному складі злочину), котра б розмежовувала ці склади 

злочинів [4, с. 103]. При цьому методика розмежування суміжних складів 

злочинів має зводитися до конкретизації саме схожих ознак об’єкта, об’єктивної 

та суб’єктивної сторін і суб’єкта складів злочинів, що порівнюються з метою 

виявлення розмежувальних критеріїв. Варто зауважити, що розмежувальними 

можуть бути лише ті ознаки, які є порівнюваними поняттями (котрі посідають 

однакове місце в системі ознак складу злочину, тобто одні й ті ж самі ознаки 

складу злочину). Певна характеристика (частина, елемент) ознаки складу 

злочину також може виконувати функцію розмежування за умови, якщо вона є 

конкретним поняттям [4, с. 239]. 

Однак не всі ознаки складу злочину можуть виконувати роль 

розмежувальних, оскільки як справедливо зазначає В. О. Навроцький, 
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розмежувальними ознаками окремих злочинів виступають тільки обов’язкові 

ознаки складу, які прямо передбачені в диспозиції відповідних статей 

Особливої частини КК України [2, с. 65]. Водночас зауважимо, що не всі 

ознаки складу злочину передбачаються у диспозиції — окремі із них є 

загальними для усіх без винятку складів злочинів, а тому такі ознаки описані 

у Загальній частині КК України (напр. форма і вид вини тощо). Однак, у 

кожному конкретному складі злочину існує певна взаємопов’язана система 

ознак, за допомогою яких один злочин можна відмежувати від іншого та 

встановити вид такого злочину. 

Неможливо також розрізняти злочини за загальним об’єктом, 

причиновим зв’язком, загальними ознаками суб’єкта злочину. Окрім того, у 

кримінально-правовій літературі вказується, що розмежування суміжних 

складів злочинів, як правило, здійснюється між основними складами 

злочинів, оскільки основний склад злочину вміщує істотні ознаки цього типу 

суспільно небезпечної поведінки. Натомість, у кваліфікуючих ознаках втілене 

законодавче розуміння про підвищений ступінь суспільної небезпеки 

відповідного посягання [4, с. 240]. Однак, безумовно, таке правило не є 

універсальним, оскільки не виключені випадки, коли пару суміжних можуть 

складати основний склад одного злочину і кваліфікований іншого 

(наприклад, ч. 2 ст. 139 та ч. 1 ст. 140 КК України). 

Загальні рекомендації розмежування суміжних злочинів розроблені 

головним чином у працях В. М. Кудрявцева. Зокрема, ним пропонується 

здійснювати процес розмежування злочинів послідовно, шляхом порівняння 

об’єктивних і суб’єктивних ознак складів злочинів, які зіставляються  

[3, с. 245–246]. В. О. Навроцьким запропоновано методику розмежування 

суміжних складів злочинів на основі здійснення пошуку спільних ознак, 

виведення ознак, за якими порівнювані об’єкти відрізняються між собою, а 

також встановлення того, у чому полягає відмінність відповідних 

розмежувальних ознак [2, с. 59]. Видається, під час відмежування складів 

злочинів, передбачених ст. 139 та ст. 140 КК України необхідно 

дотримуватись рекомендацій, які надані В. О. Навроцьким. 

Аналіз відповідних складів злочинів свідчить про те, що вони є 

суміжними, оскільки вони збігаються за рядом своїх характерних рис. Кожен 

з суміжних складів має ознаку (чи ознаки), які відсутні в іншому, в той час, 

як при конкуренції тільки одна з норм наділена ознаками, що відсутні в іншій 

[3, с. 245–246]. У науковій літературі у зв’язку з цим висловлювалась 

пропозиція виключити ст. 139 КК України [5, с. 72] або ж заперечувалась 

доцільність притягнення до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 139 КК, 

тобто за ненадання допомоги хворому медичним працівником, якщо це не 

спричинило смерті хворого або інших тяжких наслідків [6, с. 23]. 

Видається, що такі висновки є дещо поспішними, оскільки лише 

поверхневий аналіз відповідних складів злочинів свідчить про певну їх 

схожість. Окрім того, наявність цієї норми є найбільш дієвою гарантією 

конституційного права кожної людини на охорону здоров’я та медичну 

допомогу. Її виключення призведе до безкарності медичних працівників та 
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поширить випадки неналежної професійної поведінки медичних 

працівників. 

Слід зазначити, що злочини, які передбачені у ст.139 та 140 

КК України посягають на особливі суспільні відносини, пов’язані з 

реалізацією права людини на охорону здоров’я. Окрім того спільними 

ознаками є суспільно-небезпечне діяння, суспільно-небезпечні наслідки (ч. 2 

ст. 139 та ч. 1 ст.140 КК України), а також суб’єкт учинення злочину 

(медичний працівник). 

Крім наявності спільних ознак характерною рисою суміжних складів 

злочинів — тією, яка ідентифікує це кримінально-правове явище, є наявність 

у них розмежувальних ознак, завдяки наявності яких є можливим 

розмежування відповідних складів [4, с. 239]. Ними виступають зокрема: 

обстановка вчинення злочину, суспільно-небезпечні наслідки (ч. 1 ст. 139 та 

ч. 1 ст. 140 КК України), а також форма вини. 

Так, характерною ознакою об’єктивної сторони складу злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 139 КК України є обстановка вчинення злочину, при 

якій особа повинна вважатися хворою (перебувати у небезпечному для життя 

та здоров’я стані) та потребувати медичної допомоги. Така позиція випливає 

безпосередньо з аналізу диспозиції статті, де вказується про можливість 

настання тяжких наслідків для хворого, що чітко визначає тенденцію до 

погіршення його стану у разі ненадання медичної допомоги. Натомість, 

відповідно до ст. 140 КК України медична допомога повинна надаватись 

будь-якій особі (яка потребує негайної чи планової медичної допомоги або 

звернулася до лікувального закладу за послугами медичного характеру) в 

повному обсязі, незалежно від того в якій обстановці вона перебуває. 

У теорії кримінального права висловлюється позиція, що однією з 

ознак, за якою можна розмежувати аналізовані склади злочину, є суспільно-

небезпечне діяння [7, с. 89]. Водночас така думка, видається, не може 

вважатися беззаперечною. Зокрема, з аналізу диспозиції ч. 1 ст. 139 

КК України випливає, що об’єктивна сторона ненадання допомоги хворому 

медичним працівником характеризується тільки бездіяльністю (відмова у 

виїзді за викликом, в огляді хворого, у прийманні хворого до лікувальної 

установи, у госпіталізації, в організації за ним нагляду тощо). При цьому 

ненадання допомоги хворому може виражатись як у повній відмові від її 

надання, так і у ненаданні допомоги в обсязі, необхідному у конкретній 

ситуації. Це пов’язано з тим, що сам по собі прийом хворого до медичного 

закладу, який скаржиться, наприклад, на біль у грудній клітці, а також його 

огляд (тобто вчинення низки дій) без проведення обов’язкових додаткових 

досліджень (наприклад, кардіограма серця, ехокардіографія тощо) ще не 

свідчить про виконання медичним працівником свого обов’язку.  

У диспозиції ст. 140 КК України суспільно-небезпечне діяння 

сформульоване як невиконання чи неналежне виконання професійних 

обов’язків. Під невиконанням професійних обов’язків медичним 

працівником слід розуміти невчинення ним певних дій, які він повинен був 

вчинити (бездіяльність), а під неналежним виконанням таких обов’язків — 
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вчинення необхідних дій не у повному обсязі чи вчинення не тих дій, які 

необхідно було вчинити. Відповідно, невиконання професійних обов’язків 

може полягати у невчиненні наступних дій: відмові від госпіталізації 

хворого, який потребує невідкладної допомоги; відмові від проведення 

діагностики захворювання або проведення невідкладної операції чи іншого 

втручання; залишенні хворого без належного нагляду чи контролю тощо.  

З вищезазначеного випливає, що об’єктивна сторона аналізованих 

складів злочинів фактично переплітається і лише за ознаками суспільно-

небезпечного діяння неможливо визначити між ними відмінність (наприклад, 

відмова від госпіталізації хворого характерна як при ненаданні йому 

допомоги медичним працівником, так і при невиконанні професійних 

обов’язків). 

Другою відмінністю між аналізованими складами злочинів є те, що 

зміст об’єктивної сторони неналежного виконання професійних обов’язків 

складають тяжкі наслідки. Тоді як у ч. 1 ст. 139 КК України вони відсутні. 

Водночас, такі наслідки передбачені у кваліфікованому складі ненадання 

допомоги хворому медичним працівником, що ускладнює проведення 

правозастосовними органами проведення кримінально-правової кваліфікації. 

За таких умов, третьою та, видається, основною ознакою, яка вирізняє 

аналізовані склади злочинів є форма вини. У ст. 139 КК України суб’єктивна 

сторона характеризується прямим умислом. Психічне ставлення до наслідків, 

вказаних у ч. 2 ст. 139, є необережним. Натомість, у ст. 140 КК України має 

місце необережна форма вини (невиконання медичним працівником своїх 

професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них 

ставлення). Наприклад, лікар-акушер-гінеколог на прохання потерпілої не 

провів моніторинг за внутрішньоутробним станом плоду потерпілої, що 

призвело до внутрішньоутробної смерті плоду, оскільки був переконаний, що 

в цьому немає потреби. Тобто, в даному випадку, лікар не бажав настання 

таких суспільно-небезпечних наслідків, але через свою недбалість не 

передбачив такої ймовірності та не вжив необхідних заходів.  

У судовій практиці нерідко мають місце випадки неправильної 

кваліфікації злочинних дій медичних працівників в цій частині. Такі ситуації 

зумовлені, в першу чергу, схожістю чи навіть тотожністю деяких ознак 

об’єктивної сторони (суспільно-небезпечне діяння) розглядуваних складів 

злочинів. Якраз в таких ситуаціях встановлення форми вини надасть змогу 

обрати ―необхідну‖ кримінально-правову норму, яка підпадає під ознаки 

злочинного діяння.  

Як приклад, слід навести вирок Апеляційного суду Чернігівської 

області від 17 січня 2007 р. Обставини вчинення злочину наступні: у 

пологове відділення поступила потерпіла, яка у присутності лікаря В. 

народила здорову дитину. Однак в подальшому третій період пологів 

ускладнився виворотом матки та матковою кровотечею. У зв’язку з цим для 

надання практичної допомоги акушер-гінекологу був терміново викликаний 

К. Однак маючи вищу кваліфікаційну категорію, він відмовився від 

проведення медичних маніпуляцій, а дав вказівку їх проведення лікарю В., 
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яка не мала відповідних практичних навиків. Окрім того в подальшому на 

виклики з’явитися у пологове відділення не реагував, а вказівки щодо 

проведення лікування пацієнтки надавав в телефонному режимі. В результаті 

цього наступила смерть породіллі. 

Суд постановив вирок визнати лікаря К. винуватим у вчиненні злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 140 КК України, тобто неналежне виконання 

професійних обов’язків медичним працівником [8]. Однак, видається, що у 

цьому випадки мають місце всі ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 

ст. 139 КК України, оскільки засуджений усвідомлював, що пацієнтка 

перебувала у небезпечному для її життя стані ( тобто ставлення до суспільно-

небезпечного діяння містить умисний характер), однак відмовився без 

поважних причин надати допомогу. 

Висновки. Таким чином виділення розмежувальних ознак під час 

аналізу складів злочинів, передбачених ст. 139 та ст. 140 КК України має 

важливе не лише теоретичне, але й практичне значення, оскільки надасть 

можливість правоохоронним органам та суддям обрати «потрібну» 

кримінально-правову норму, яка відповідає характеру та ступеню злочинного 

діяння, та як наслідок призначити справедливе покарання. 
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ДО ПИТАННЯ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМ ПРО 

КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОВЕДЕННЯ ДО 

САМОГУБСТВА 

 

Анотація. У статті проведено аналіз тенденцій законодавчого 

закріплення норм, які встановлюють кримінальну відповідальність за 

доведення до самогубства в Кримінальних кодексах УCPP 1922, 1927 років, 

Кримінальному кодексі УРСР 1960 року, Кримінальному кодексі України 

2001 року. Здійснена спроба критичного аналізу змін, внесених у статтю 120 

КК України Законом України від 8 лютого 2018 року № 2292-VIII, 

підкреслена актуальність і виправданість криміналізації схиляння до суїциду. 

Виявлені проблеми законодавчої регламентації кримінальної 

відповідальності за доведення та схиляння до самогубства. Сформовані 

науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення відповідних норм КК 

України у сфері диференціації кримінальної відповідальності за різні форми 

примушування до самогубства та підвищення ефективності застосування 

кримінального законодавства. 

Ключові слова: самогубство, замах на самогубство, доведення до 

самогубства, схиляння до самогубства, сприяння, спосіб вчинення злочину, 

кваліфікуючі ознаки. 
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ТO THE QUESTIONNAIRE FOR IMPROVING NORMS OF CRIMINAL 

LIABILITY FOR GOVERNANCE TO SELF-GOVERNMENT 

 

Abstract. The article analyzes the tendencies of the legislative consolidation 

of the norms establishing criminal responsibility for bringing suicide in the 

Criminal Codes of the Criminal Code of 1922, 1927, the Criminal Code of the 

USSR in 1960, and the Criminal Code of Ukraine in 2001. An attempt was made to 

critically analyze the changes introduced in Article 120 of the Criminal Code of 

Ukraine by the Law of Ukraine of February 8, 2018, No. 2292-VIII, emphasizing 

the urgency and justification of the criminalization of predilection for suicide. 

The problems of legislative regulation of criminal responsibility for proving 

and inclining suicide are revealed. The scientifically grounded proposals for 

improving the relevant norms of the Criminal Code of Ukraine in the area of 

differentiation of criminal responsibility for various forms of coercion to suicide 
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and increasing the effectiveness of the application of criminal legislation have 

been formed. 

Key words: suicide, suicide attempt, suicide attempt, suicidal tendency, 

promotion, method of committing a crime, qualifying attributes. 

 

Постановка проблеми. Життя людини — найвища цінність в будь-

якому цивілізованому суспільстві, тому вдосконалення правового механізму 

охорони життя людини в усі часи буде актуально. Важливим елементом в 

системі такого механізму є норми кримінального права, що забезпечують 

безпеку життя людини. В українському законодавстві в ряду цих норм має 

місце і норма, що передбачає кримінальну відповідальність за доведення до 

самогубства (стаття 120 Кримінального кодексу України (далі — КК 

України). Значна суспільна небезпека цього злочину характеризується не 

тільки тим, що він посягає на природне невід’ємне право людини — право на 

життя, але і винятковим цинізмом, підступністю, жорстокістю, аморальністю 

і спрямованістю проти гуманістичних засад у взаєминах між людьми. 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала важливість 

проблеми самогубств для суспільного здоров’я і опублікувала стратегію 

щодо підвищення усвідомлення її масштабів владою: ―Самогубство — одна з 

найважливіших проблем суспільного здоров’я, що викликає величезні 

соціальні витрати і страждання людини, сім’ї, суспільства‖ [1, с. 13]. 

У сучасній Україні самогубства набули масштабів національної епідемії. 

Ми входимо у десятку країн із найвищим рівнем самогубств. За даними ВООЗ, 

за 2017 р. в Україні було вчинено близько 15 тисяч актів суїциду. Середній 

показник для нашої країни — 22 суїциди на 100 тисяч осіб [2]. На жаль, в 

даний час в Україні за багатьма фактами самогубств яскраво простежується 

кримінальна складова. Незважаючи на загрозливе зростання числа самогубств 

в сучасній Україні, кримінальні справи за злочинами, передбаченими статтею 

120 КК України, практично відсутні. Так, з 2010 р. по 2017 р. в Україні 

винесено лише п’ять вироків за цією статтею (при чому лише чотири з них 

набрали законної сили), тобто менше одного вироку на рік [3]. 

Видається, що наведені цифри не відображають реального стану 

кримінальних суїцидів в зв’язку з тим, що доведення до самогубства має 

високу латентність, яка, крім інших причин, обумовлена юридично-

технічною недосконалістю норми, що міститься у статті 120 КК України, 

проблемністю та неоднозначністю визначення кримінального характеру 

самогубства і розмежування доведення до самогубства від вбивства, а також 

складністю створення доказової бази з цієї категорії справ. 

Розвиток технічного прогресу, еволюція людства та активне 

використання сучасним суспільством інформаційно-телекомунікаційної 

соціальної мережі ―Інтернет‖ у всіх сферах повсякденного життя потягло за 

собою не тільки появу нових можливостей у спілкуванні, освіті і професійній 

діяльності людей, а й вдосконалення способів протиправної діяльності та 

появу нових форм правопорушень з використанням соціальних мереж, 

зокрема такого деструктивного явища в Інтернет-просторі як кібербулінг 
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(кіберзалякування)
 
та його крайньої форми — кібербулліциду, які пов’язані з 

протиправним впливом, що чиниться на неповнолітніх осіб дорослими 

підбурювачами і спрямований на вчинення самогубства та поширення 

―суїцидальної ідеології‖ та відповідного контенту. 

Відтак, вище вказане, а також відсутність у КК України норми, яка би 

давала можливість притягати до відповідальності за доведення до 

самогубства через мережу Інтернет, обумовили зміни у статтю 120 

КК України від 8 серпня 2016 р. 

Метою статті є проведення критичного аналізу цієї новели 

кримінального законодавства, вирішення питання щодо достатності 

кримінально-правових засобів, які передбачені у статті 120 КК України, для 

протидії доведенню до самогубства в сучасних умовах, дослідження 

можливостей вдосконалення цієї статті, формування науково обґрунтованих 

пропозицій щодо необхідності змінення її редакції з метою забезпечення 

більш повної, ніж вже є у законі, охорони життя та здоров’я людини від 

доведення до самогубства або до його спроби. 

Стан дослідження. Феномен самогубства розглядається в історичному, 

філософському, соціальному, кримінологічному, віктимологічному аспектах. 

Психологія самогубства аналізується не тільки в суїцидології, але і в межах 

нового наукового напрямку — психологічної танатології. 

Проблеми кримінальної відповідальності за доведення до самогубства 

розглядаються у працях багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців, 

зокрема Ю. В. Александрова, C. B. Бородіна, Л. П. Брич, В. Ф. Войцех, 

К. К. Волконської, В. О. Глушкова, О. А. Гусак, Д. І. Ельмурзаєвої, 

С. В. Жабокрицького, О. М. Ігнатова, М. І. Ковальова, О. О. Колінько, 

В. М. Мамчура, М. П. Мелентьєва, О. М. Моховікова, В. О. Навроцького, 

Г. Я. Пілягіної, Н. О. Сафонової, Є. Л. Стрельцова, В. В. Сулицького, 

А. П. Тіщенко, В. О. Тулякова, Ю. О. Уколової, C. B. Фесенко, 

М. І. Хавронюка, О. Р. Цой, А. П. Чупрікова, О. В. Шаповалова, 

А. А. Циркалюк, Є. В. Чучалової, Н. Г. Чукаєвої, Л. М. Шестопалової, 

С. І. Яковенко, Н. М. Ярмиш та інших, у зв’язку з чим висувалися різні точки 

зору. Проте, чимало висловлених ними положень залишаються 

дискусійними, потребують глибокого дослідження й науково-теоретичного 

обґрунтування. 

Виклад основного матеріалу. Розуміння сутності доведення до 

самогубства як злочину проти життя пов’язано з усвідомленням 

закономірностей розвитку національного кримінального законодавства. 

Починаючи з 1917 р самогубство і замах на нього перестали 

розглядатися законом як злочин. Поряд з цим протиправна поведінка осіб, які 

своїми діями спровокували самогубство, не була декриміналізована. 

Спочатку Кримінальний кодекс Української Соціалістичної Радянської 

Республіки 1922 року злочином вважав тільки підмову до самовбивства і 

лише щодо неповнолітньої або психічно хворої особи [4]. 

Термін ―доведення до самогубства‖ вперше був застосований у 

Кримінальному кодексі УСРР 1927 року у статті 145. Норма про доведення 
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до самогубства була деталізована і диференційована, змінився підхід до 

характеристики потерпілого і визначення об’єктивної сторони. Потерпілим 

визнавалася тільки особа, що перебуває в матеріальній або іншій залежності 

від суб’єкта злочину; у диспозиції частини другої статті 145 КК УСРР 1927 

року зазначався перелік способів вчинення злочину — жорстоке поводження 

або інше зловживання суб’єктом своїм положенням, однак при цьому суб’єкт 

злочину тільки спеціальний — особа, від якої потерпіла особа перебуває в 

матеріальній або іншій залежності. визнавався таким тільки у випадку, якщо 

був вчинений за необережністю або з непрямим умислом. За наявності у 

винного прямого умислу на доведення до самогубства все вчинене 

розглядалося як вбивство [5, с. 9]. 

Важливо зазначити, що підбурювання до самогубства і пособництво в 

самогубстві не були кримінально карними діяннями. У той же час 

підбурювання до самогубства та пособництво в самогубстві особи, яка через 

вік або стан психіки не могла усвідомлювати значення своїх дій або керувати 

ними кваліфікувалося як умисне вбивство або замах на умисне вбивство за 

умови, що самогубство мало місце. 

КК УРСР 1960 року відповідальність за доведення до самогубства 

передбачалася у статті 99. У частині першій статті 99 була встановлена 

відповідальність за доведення до самогубства або до спроби вчинити 

самогубство особи, що перебуває в матеріальній або іншій залежності від 

іншої особи, шляхом жорстокого з нею поводження або систематичного 

приниження її людської гідності. Частина друга статті 99 КК УРСР 1960 року 

передбачала відповідальність за доведення до самогубства або до спроби 

вчинити самогубство внаслідок систематичного цькування чи наклепу з боку 

особи, від якої потерпілий не був у матеріальній або іншій залежності [6]. 

Отже, за КК УРСР 1960 р. склад злочину став більш універсальним, способи 

вчинення доведення до самогубства набули ще більшої конкретизації (―інше 

зловживання своїм положенням‖ замінено ―систематичним приниженням 

людської гідності‖), включені кваліфікуючи ознаки — систематичне 

цькування чи наклеп. Коло суб’єктів, як і раніше обмежено особами, від яких 

потерпілий знаходиться в залежності. 

КК України 2001 р. значно змінив законодавчу конструкцію складу 

доведення до самогубства. За частиною першою статті 120 КК об’єктивна 

сторона злочину полягає в доведенні особи до самогубства або до замаху на 

самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, 

примусу до протиправних дій або систематичного приниження її людської 

гідності. Отже, з диспозиції норми, яка передбачає простий склад доведення 

до самогубства, була виключена вимога, яка існувала у попередніх КК, щодо 

матеріальної або іншої залежності потерпілого від винного, що розширило 

межі застосування цієї норми. Факт перебування потерпілого у матеріальній 

або іншій залежності від винного був визнаний кваліфікуючою ознакою 

злочину. Крім того, у частині першій статті 120 КК України законодавцем 

були конкретизовані способи вчинення цього злочину та поданий їх 

вичерпний перелік. Суб’єкт розглядуваного злочину перестав бути 
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спеціальним, тобто законодавець відмовився від обмеження суб’єкта 

доведення до самогубства і тепер ним може бути будь-яка особа. 

У частині другій статті 120 КК України передбачено відповідальність 

за доведення до самогубства або замаху на нього особи, яка перебувала в 

матеріальній або іншій залежності від винного, або такі самі дії, вчинені 

щодо двох або більше осіб, а в частині третій статті 120 КК України — щодо 

неповнолітньої особи. Такі зміни видаються позитивними, оскільки 

підвищують кримінально-правову охорону певних особливо вразливих груп 

населення. 

Законом України від 8 лютого 2018 року № 2292-VIII ―Про внесення 

зміни до статті 120 КК України щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за сприяння вчиненню самогубства‖, частину першу статті 

120 КК України викладено у новій редакції, частини друга і третя 

залишилися без змін. Відтак, перелік кримінально-караних способів 

доведення до самогубства або до замаху на самогубство знов розширено, 

доповнено такими способами як: схиляння до самогубства, а також інших 

дій, що сприяють вчиненню самогубства; ознаку ―примус до протиправних 

дій‖ замінено на ―систематичний протиправний примус до дій, що 

суперечать волі особи ‖. Ці зміни заслуговують досить позитивної оцінки, 

оскільки спрямовані на протидію суїцидам, зокрема підлітковим, 

заповнюють прогалину у законодавстві, пов’язану з відсутністю 

кримінальної відповідальності за будь-яке сприяння особі у вчиненні нею 

самогубства чи його спроби. 

Однак, ретельний аналіз чинної редакції статті 120 КК України 

―Доведення до самогубства‖ та порівняння її з нормами однойменних статей 

попередніх кримінальних кодексів дозволяє дійти висновку щодо 

необхідності подальшого удосконалення цих положень КК України 

відповідно до сучасного стану розвитку суспільства. 

Зупинимося на найбільш істотних проблемних аспектах частини 

першої статті 120 КК України. В першу чергу кримінально-правове 

регулювання ―Доведення до самогубства‖ стикається з проблемою 

відсутності загальноприйнятого і закріпленого у КК України визначення 

базових понять. Так, законодавець від самого початку не дає дефініції 

―самогубство‖, однієї з конститутивних ознака злочину, передбаченого 

диспозицією статті 120 КК України. У літературі з кримінального права існує 

безліч визначень цього поняття, однак відсутність у кримінальному праві 

єдиного підходу щодо визначення цього терміну обумовлює труднощі у 

застосуванні розглядуваної норми. 

Невирішеними залишаються проблеми визначення ―доведення до 

самогубства‖ як ключового поняття у змісті відповідного складу злочину. Це 

поняття роз’яснюється через способи його вчинення, які зазначені у частині 

першій статті 120 КК України, однак сутність власне ―доведення‖ 

законодавець не розкриває, не передає всієї його складності, не передбачає 

всіх можливих способів його вчинення, що породжує різноманітне 

тлумачення цих ознак і утворює прогалину у праві. 
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Складність правильного застосування статті 120 КК України 

пояснюється, на наш погляд, також використанням оціночних категорій, які 

утворюють об’єктивну сторону розглядуваного злочину, і можуть по суті 

набувати різного змісту. Однак, треба зауважити, що орієнтири до розуміння 

змісту понять ―жорстоке поводження‖ та ―систематичне приниження 

людської гідності‖, містяться у п. 28 Постанови Пленуму Верховного Суду 

України № 21 від 7 лютого 2003 р. [7]. Поняття інших способів доведення до 

самогубства є занадто розмитими і неконкретизованими, відтак вимагають 

окремого дослідження і з’ясування їх змісту. 

Одним з способів вчинення розглядуваного злочину є ―систематичне 

приниження людської гідності‖. Оскільки гідність є морально-етичною 

категорією, яка притаманна тільки людині і не може мати відношення до 

інших об’єктів навколишнього світу (як живих, так і неживих), вважаємо 

використання слова ―людської‖ непотрібним і зайвим, а тому замість терміна 

―систематичне приниження людської гідності‖ слід закріпити — 

―систематичне приниження гідності‖. Така позиція відповідає європейським 

підходам, так, наприклад, у статті 3 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод вказано ―Нікого не може бути піддано катуванню 

або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або 

покаранню‖ [8]. Отже, поняття гідність використовується без вказівки на 

―людську‖, тому вживання звороту ―приниження гідності‖ у статті 120 КК 

України буде достатнім. 

Злочин, передбачений диспозицію частини першої статті 120 КК 

України, визнається закінченим з моменту настання одного з двох 

альтернативних наслідків — позбавлення потерпілим самого себе життя або 

замаху на це. Попри те, що законодавець вживає термін ―замах‖, йдеться про 

―спробу‖ самогубства. Вживання терміну ―замах на самогубство‖ щодо 

поведінки потерпілого видається некоректним, оскільки ―замах‖ є 

спеціальним кримінально-правовим поняттям, закон використовує його при 

визначенні етапів вчинення умисного злочину. В цьому зв’язку вважаємо, що 

описуючи результати доведення до самогубства — наслідки цього злочину 

— більш доцільно використовувати термін ―спроба‖, який загально прийнято 

застосовувати у спеціальній медичній літературі. До речі, словосполучення 

―спроба самогубства‖ вживалося у статті 99 КК УРСР 1960 р. 

Особливої уваги заслуговує такий новий спосіб об’єктивної сторони 

злочину, який передбачений диспозицією частини першої статті 120 КК 

України, як схиляння до самогубства, а також інших дій, що сприяють 

вчиненню самогубства. Встановлення відповідальності за ці варіанти 

злочинної причетності до самогубства, які раніше були за межами 

кримінально-правового регулювання, є позитивним кроком, виходячи з 

високого ступеня їх суспільної небезпечності. Однак, законодавець не дає 

визначення таких понять як ―схиляння‖ та ―сприяння‖ щодо поняття 

самогубства, не подає переліку способів вчинення цих дій, що вимагає 

розкриття їх криміноутворюючого змісту та встановлення співвідношення із 

поняттям ―доведення‖. 
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Дослідження лексичного значення дієслів ―схиляти‖, ―сприяти‖ і 

―доводити‖ свідчить про синонімічність цих понять [9, с. 601, 883; 10, с. 336]. 

Однак поняття ―доведення‖ є більш широким, оскільки охоплює як процес, 

який складається з певного набору дій, в тому числі схиляння, 

підштовхування, примушування до самогубства, так і результат таких дій. 

Отже, ―доведення‖ передбачає закінчену дію, спрямовану на позбавлення 

потерпілою особою себе життя, що дозволяє кваліфікувати діяння як 

доведення до самогубства, незалежно від наслідків. Поняття ―схиляння‖ є 

більш вузьким, воно охоплює тільки процес формування у потерпілого 

наміру діяти з метою самогубства, тобто це умисний вплив на іншу людину, 

спрямований викликати (збудити) у неї рішучість вчинити самогубство, а 

саме — переконати, умовити, примусити і, в кінцевому підсумку, спонукати 

її до самогубства. Разом з тим, ―сприяння‖ — це участь у здійсненні 

самогубства шляхом створення відповідних умов для реалізації наміру 

позбавити себе життя, подання допомоги в цьому порадами, вказівками, 

наданням інформації, засобів або знарядь, чи усуненням перешкод до 

здійснення самогубства. 

Вважаємо недоцільним та недоречним поєднання у диспозиції частини 

першої статті 120 КК України цих вище названих форм прояву об’єктивної 

сторони злочину, що є близькими за змістом але відрізняються різними 

способами реалізації та потребують свого детального визначення. 

Вирішити цю проблему можна двома шляхами. 

Один, запропонований у проекті Закону України ―Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо захисту прав і свобод дітей‖ від 

08.08.2017 р. і полягає у самостійній криміналізації схиляння до самогубства, 

яка передбачена в окремих статтях, а саме — статті 120 КК України 

―Доведення до самогубства‖ в новій редакції, статті 120-1 КК України 

―Схиляння до вчинення самогубства або сприяння здійсненню самогубства‖, 

статті 120-2 КК України ―Організація діяльності, пов’язаної з схилянням 

особи до вчинення самогубства‖ [11]. 

Другим, як видається, більш вдалим способом вдосконалення норм про 

відповідальність за формування суїцидального наміру, є її передбачення в 

межах діючої статті 120 КК України, шляхом розмежування всередині 

категорії ―схиляння‖, ―сприяння‖ і ―доведення‖, із казуїстичним викладом 

диспозицій відповідних норм, в яких був би зазначений максимально повний 

перелік злочинних діянь, з встановленням покарання за вчинення кожного з 

них за принципом посилення його суворості, враховуючи і кваліфіковані 

види цих діянь. 

У цьому зв’язку пропонуємо удосконалити діючу редакцію статті 120 

КК України наступним чином. 

1. Змінити назву статті з ―Доведення до самогубства‖ на 

―Примушування до самогубства‖, об’єднавши всі форми суспільно-

небезпечної поведінки, яка провокує самогубство під родовим терміном 

―примушування‖. 

2. Викласти статтю 120 КК України у восьми частинах. 



94 

Частиною першою передбачити простий склад злочину ―схиляння до 

вчинення самогубства‖, визначивши його як здійснення впливу на потерпілу 

особу за допомогою умовлянь, підкупу, пропозицій, обману чи іншим 

способом, з метою переконати її в необхідності покінчити з життям, за 

відсутності ознак, зазначених у частині четвертій цієї статті. 

Частиною другою передбачити кримінальну відповідальність за 

простий склад ―сприяння порадами, вказівками, наданням інформації, засобів 

і знарядь вчиненню потерпілою особою самогубства або усуненням 

перешкод до його вчинення‖. 

У частині третій передбачити кваліфіковані види схиляння та сприяння 

до вчинення самогубства. 

Перелік кваліфікуючих ознак вимагає окремого дослідження, але, 

вважаємо, що до них слід віднести вчинення діянь, передбачених частинами 

першою та другою цієї статті, що посягають на соціально уразливі категорії 

осіб — неповнолітнього або особи, яка завідомо для винного перебуває в 

безпорадному стані або в матеріальній чи іншій залежності від винного, 

жінки, яка завідомо для винного перебуває у стані вагітності, щодо двох або 

більше осіб, а також групою осіб за попередньою змовою або організованою 

групою чи злочинною організацією; поєднане з публічним виступом, 

використанням засобів масової інформації або інформаційно-

телекомунікаційних мереж (включаючи мережу Інтернет); службовою 

особою з використанням свого службового становища; з корисливих мотивів. 

Пропозиції щодо окремих з цих кваліфікуючих ознак пропонувалися 

вітчизняними науковцями [12, с. 891; 13, с. 18; 5, с. 17]. 

У частині четвертій встановити кримінальну відповідальність за діяння, 

передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони 

призвели до спроби самогубства потерпілої особи. 

У частині п’ятій встановити кримінальну відповідальність за діяння, 

передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони 

спричинили самогубство потерпілої особи. 

У частині шостій встановити кримінальну відповідальність за 

доведення особи до спроби самогубства шляхом погроз, жорстокого з нею 

поводження, шантажу, систематичного приниження її гідності або 

систематичного протиправного примусу до дій, що суперечать її волі або є 

небажаними для потерпілої особи. 

У частині сьомій встановити кримінальну відповідальність за 

доведення особи до самогубства шляхом погроз, жорстокого з нею 

поводження, шантажу, систематичного приниження її гідності або 

систематичного протиправного примусу до дій, що суперечать її волі або є 

небажаними для потерпілої особи, що призвело до її смерті. 

У частині восьмій встановити кримінальну відповідальність за 

доведення особи до самогубства або до замаху на нього за обставин, 

зазначених у частині третій цієї статті. 

Зроблені пропозиції дозволяють з дотриманням формально-юридичної 

логіки по-новому сформулювати склад цього злочину, передбачивши всі 
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форми прояву суспільно небезпечного і винного примушування потерпілої 

особи до самогубства; послідовно підвищуючи і враховуючи суспільну 

небезпеку перерахованих діянь, наслідками яких стало самогубство або 

спроба його вчинення, диференціювати відповідальність за їх вчинення. 

Вважаємо доцільним доповнити статтю 120 КК України приміткою, в 

якій подати понятійно-категоріальний апарат, що обслуговує поняття 

―доведення до самогубства‖ і розробити відповідні дефініції. 

Окремого розгляду потребує питання щодо слушності доповнення 

статті 120 КК України частиною дев’ятою , в якій визначити спеціальний вид 

звільнення від кримінальної відповідальності за цей злочин за сукупності 

таких умов: 1) особа вчинила діяння, передбачене частиною першою та 

другою цієї статті; 2) особа добровільно припинила злочинну діяльність та 

активно сприяла припиненню та розкриттю злочину; 3) особа до 

повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно повідомила 

правоохоронний орган про цей злочин; 4) внаслідок вжитих особою і 

відповідними органами заходів було відвернено небезпеку для життя чи 

здоров’я людини; 5) особа відшкодувала завдану шкоду; 6) в діях особи 

немає складу іншого злочину. 

На наш погляд, наявність можливості застосування такої 

заохочувальної норми буде мати практичну ефективність для захисту 

найвищої соціальної цінності — життя людини. 

Крім вказаних вище проблем розглядуваного злочину, існують і інші, 

зокрема, пов’язані зі складністю встановлення причинного зв’язку між 

діяннями винного та смертю потерпілої особи, визначенням ознак 

суб’єктивної сторони злочину, зокрема конкретизацією форм і видів вини, 

визначенням її вольових та інтелектуальних складових при примушуванні до 

самогубства; встановленням цілей і мотивів вчинення цього злочину, а також 

відмежуванням примушування до самогубства від суміжних складів 

(убивства, тілесного ушкодження тощо) та визначенням правил 

(особливостей) кваліфікації примушування до самогубства та інших 

злочинних діянь за сукупністю злочинів. Зазначені проблеми також 

потребують свого вирішення. 

Висновки. Підсумовуючи вище викладене, доходимо наступних 

висновків. 

1. Склад злочину ―Доведення до самогубства‖ за час свого існування у 

кримінальному законодавстві нашої держави зазнавав необхідних та істотних 

змін. 

2. Кримінально-правові засоби, які передбачені у чинній редакції статті 

120 КК України, є недостатніми для протидії доведенню до самогубства в 

сучасних умовах. 

3. Виявлені можливості підвищення ефективності статті 120 КК 

України. 

Запропоновано викласти статтю 120 КК України в новій редакції, що 

усуне проблеми техніко-юридичного конструювання кримінально-правових 

норм про відповідальність за даний злочин, сприятиме більш чіткій 
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диференціації кримінальної відповідальності за різні форми примушування 

до самогубства та їх кваліфіковані і особливо кваліфіковані види, допоможе 

уникнути колізій і ускладнень у судовій практиці. 

Треба внести зміни у п. 28 Постанови Пленуму Верховного Суду 

України № 21 від 7 лютого 2003 р. з розглядуваного питання, в яких подати 

роз’яснення спірних питань щодо цього складу злочину. 

 

Література: 

1. Войцех В. Ф. Клиническая суицидология / В. Ф. Войцех. — М. : Миклош, 

2007. — 280 с. 

2. Пояснювальна записка до проекту Закону ―Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за сприяння вчиненню самогубства)‖ 2292-VIII від  

8 лютого 2018 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua 

3. Пояснювальна записка до проекту Закону ―Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо захисту прав і свобод дітей‖ № 7020 від  

8 серпня 2017 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua 

4. Уголовный кодекс УССР, утвержденный ВУЦИК 23 августа 1922 г.  

(с измен. и дополнениями по 1-ое июня 1924 года и с алфав. указ.). —  

[6-е офиц. изд.]. — X. : Юрид. изд-во Наркомюста УССР, 1924. — 104 c. 

5. Гусак О. А. Кримінально-правова характеристика доведення до 

самогубства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08: ―Кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право‖ / Гусак Оксана 

Анатоліївна: Нац. ун.-т ―Одеська юридична академія‖. — Одеса, 2014. — 

20 с. 

6. Кримінальний кодекс України від 28 грудня 1960 року // ВВР. — 1961. — 

№ 2. — Ст. 14. 

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 7 лютого 2003 р. 

―Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я 

особи‖ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws 

8. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від  

4 листопада 1950 р. (Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 

17 липня 1997 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua 

9. Словник української мови: в 11 т. — К. : Наукова думка, 1970–1980. — 

Том 9, 1978. 

10. Словник української мови: в 11 т. — К. : Наукова думка, 1970–1980. — 

Том 2, 1972. 

11. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо захисту прав і свобод дітей від 8 серпня 2017 р. [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2  

 



97 

12. Кривоконь Д. А. Доведение до самоубийства: уголовно-правовой анализ / 

Д. А. Кривоконь // ―Молодий вчений‖. — 2017 — № 11 (51). — С. 888–

892. 

13. Шестопалова Л. М. Самогубство та доведення до самогубства: заходи 

протидії : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08: ―Кримінальне право 

та кримінологія; кримінально-виконавче право‖ / Шестопалова Людмила 

Миколаївна: Національна академія внутрішніх справ України. — К., 

2001. — 20 с. 

 

References: 

1. Vojceh V. F. Klinicheskaja suicidologija / V. F. Vojceh. — M. : Miklosh, 

2007. — 280 s. 

2. Pojasnjuval’na zapyska do proektu Zakonu ―Pro vnesennja zmin do 

Kryminal’nogo kodeksu Ukrai’ny (shhodo vstanovlennja kryminal’noi’ 

vidpovidal’nosti za spryjannja vchynennju samogubstva)‖ № 2292-VIII vid 

8 ljutogo 2018 r. [Elektronnyj resurs] // Rezhym dostupu: 

http://w1.c1.rada.gov.ua 

3. Pojasnjuval’na zapyska do proektu Zakonu ―Pro vnesennja zmin do dejakyh 

zakonodavchyh aktiv shhodo zahystu prav i svobod ditej ‖ № 7020 vid 

8 serpnja 2017 r. [Elektronnyj resurs] // Rezhym dostupu: 

http://w1.c1.rada.gov.ua 

4. Ugolovnyj kodeks USSR, utverzhdennyj VUCIK 23 avgusta 1922 g. (s izmen. 

i dopolnenijami po 1-oe ijunja 1924 goda i s alfav. ukaz.). — [6-e ofic. izd.]. 

— X. : Jurid. izd-vo Narkomjusta USSR, 1924. — 104 s. 

5. Gusak O. A. Kryminal’no-pravova harakterystyka dovedennja do 

samogubstva: avtoref. dys. ... kand. juryd. nauk: 12.00.08: ―Kryminal’ne pravo 

ta kryminologija; kryminal’no-vykonavche pravo‖ / Gusak Oksana 

Anatolii’vna Gusak: Nac. un.-t ―Odes’ka jurydychna akademija‖. — Odesa, 

2014. — 20 s. 

6. Kryminal’nyj kodeks Ukrai’ny vid 28 grudnja 1960 roku // VVR. — 1961. — 

№ 2. — St. 14. 

7. Postanova Plenumu Verhovnogo Sudu Ukrai’ny № 2 vid 07 ljutogo 2003 r. 

―Pro sudovu praktyku v spravah pro zlochyny proty zhyttja ta zdorov’ja osoby‖ 

[Elektronnyj resurs] // Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws 

8. Konvencija pro zahyst prav ljudyny i osnovopolozhnyh svobod vid 

04 lystopada 1950 r. (Konvenciju ratyfikovano Zakonom № 475/97-VR vid  

17 lypnja1997 r.) [Elektronnyj resurs]. — Rezhym dostupu: 

http://zakon5.rada.gov.ua 

9. Slovnyk ukrai’ns’koi’ movy: v 11 t. — K. : Naukova dumka, 1970–1980. — 

Tom 9, 1978. 

10. Slovnyk ukrai’ns’koi’ movy: v 11 t. — K. : Naukova dumka, 1970–1980. — 

Tom 2, 1978. 

11. Proekt Zakonu pro vnesennja zmin do dejakyh zakonodavchyh aktiv Ukrai’ny 

shhodo zahystu prav i svobod ditej vid 08 serpnja 2017 r. [Elektronnyj 

resurs]. — Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2 



98 

12. Krivokon’ D. A. Dovedenie do samoubijstva: ugolovno-pravovoj analiz / 

D. A. Krivokon’ // "Molodij vchenij‖. 2017. — № 11 (51). —S. 888–892. 

13. Shestopalova L. M. Samogubstvo ta dovedennja do samogubstva: zahodi 

protidії: avtoref. dis... kand. jurid. nauk: 12.00.08: ―Krimіnal’ne pravo ta 

krimіnologіja; krimіnal’no-vikonavche pravo‖ / Shestopalova Ljudmila 

Mikolaivna: Nacіonal’na akademіja vnutrіshnіh sprav Ukraіny. — K., 2001. — 

20 s. 



99 

УДК 343.36 

Шепітько М. В., 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності 

імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ  

ЯК ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Анотація. Стаття присвячена розгляду проблеми віднесення злочинів 

проти правосуддя до інституту Особливої частини кримінального права. 

Дослідження здійснено з метою систематизації кримінального права. 

Ключові слова: система кримінального права, структура 

кримінального права, інститут кримінального права, злочини проти 

правосуддя. 

 

Shepitko M. V., 

Research Institute for the Study of Crime Problems 

named after academician V. V. Stachysa, NPRr of Ukraine, 

National Law University named after Yaroslav Mudryi. 

 

CRIMES AGAINST JUSTICE AS AN INSTITUTE OF CRIMINAL LAW 

 

Abstract. The article is devoted to the research of crimes against justice as 

institution of Special part of Criminal Law. Research was made with the goal of 

systematization of criminal law. 

Keywords: system of criminal law, structure of criminal law, criminal law’ 

institution, crimes against justice. 

 

Постановка проблеми. Останнім часом в Україні відзначається 

популярність досліджень кримінального права через його інститути. Завдяки 

такій тенденції інституційний підхід стає загальновживаним, особливо, при 

здійсненні досліджень Загальної частини кримінального права. Так, це 

стосується досліджень інститутів злочину, покарання, кримінальної 

відповідальності фізичних, юридичних осіб або держави, кримінального 

проступку, стадій вчинення злочину, добровільної відмови від вчинення 

злочину, призначення покарання, судимості та ін. 

Аналіз останніх досліджень. До дослідження інституту кримінального 

права звертались такі вчені-криміналісти як М. С. Жук, В. П. Коняхін, 

Є. С. Назимко, С. О. Муратова, М. І. Панов, В. П. Тихий, В. Д. Філімонов, 

О. В. Філімонов. Підхід до дослідження злочинів проти правосуддя як 

інституту кримінального права є новим. 

Виклад основного матеріалу. Тенденція щодо встановлення системи 

кримінального права через виокремлення інститутів в певних країнах суттєво 

відрізняється і знаходить інший, відмінний від України вихід. Наприклад, 
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У. Стирнс розглядає покарання як соціальний інститут або інституцію (social 

institution) [3, с. 219]. Іншого підходу в дослідженні законності, поведінки, 

mens rea, одночасності (actus reus та mens rea в ознаках вчиненого діяння), 

шкоди, причинностіта покарання допускає Дж. Холл, розглядаючи їх як 

принципи кримінального права з точки зору організаційних конструкцій та 

суттєвої важливості [1, c. 790]. Р. М. Хеніг вказує на наявність принципів (до 

названих принципів Дж. Холлом було додано поряд із іншими принципами, 

із законністю — суттєві елементи злочину, із mens rea недбалість та груба 

недбалість, а також пряма відповідальність), доктрин (співучасть, заклик, 

змова, замах, помилка, (крайня) необхідність та примус) та правил 

(визначають конкретні злочини та фіксують відповідні покарання) [2, c. 273–

287]. До структури кримінального права також відносять питання пов’язані із 

злочином та захистом, actus reus та mens rea, дією та наслідком (результатом), 

доказовими правилами та правилами матеріального права [4, c. 5]. З метою 

побудови структури кримінального права ставляться питання щодо 

класифікації злочинів [4, c. 5–6]. Вважаємо, що названі відмінні підходи в 

дослідженні структури та системи кримінального права відображають різний 

розвиток кримінального права в Україні та за кордоном. 

Вважаємо, що доречним для дослідження інститутів кримінального 

права є постановка проблеми саме системи кримінального права через те, що 

правові норми та інститути не просто знаходяться в межах кримінального 

права, а взаємодіють між собою та взаємовпливають та взаємообумовлюють. 

Це також впливає на зміст інших правових норм та інститутів в тому числі 

інших галузей права та юридичних наук. 

Науковці, як досліджують систематизацію кримінального права через 

вичленування в його межах інститутів, в більшості не зупиняються на 

визначенні інституту кримінального права, його ознак, принципів та функцій, 

які йому притаманні. Це породжує формальне використання терміна 

―інститут‖ в кримінальному праві без змістового наповнення та плутанину в 

побудові системи кримінального права. 

Дослідження злочинів проти правосуддя як інституту кримінального 

права може бути вирішено через відповіді на питання, пов’язані із 

визначення інституту кримінального права, вичленування його ознак, 

встановлення принципів його побудови, функціонального спрямування, а 

також можливістю застосування інституту кримінального права в Особливій 

частині кримінального права та щодо злочинів проти правосуддя. 

У Великій українській юридичній енциклопедії інститут кримінального 

права визначається М. І Пановим як елемент структури кримінального 

права — система (блок) відносно відокремлених, але органічно пов’язаних 

між собою норм кримінального права, що регулюють певну групу тотожних 

або тісно пов’язаних однорідних суспільних відносин [17, c. 403]
 
. Натомість 

М. С. Жук включає в зміст кримінально-правового інституту крім 

нормативного матеріалу, принципи правових інститутів та відповідні 

кримінально-правові відносини [12, c. 28]. Після цього науковець додає, що 

суспільні відносини, регульовані кримінально-правовим інститут 
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укладаються в межі предмета кримінально-правової галузі та відображають 

функціональний аспект права. Такий підхід дозволив йому вказати на 

підстави (критерія) для визначення предмета регулювання кримінально-

правового інституту: 1) ступінь об’єднання регульованих тією чи іншою 

сукупністю кримінально-правових норм відносин; 2) специфіку юридичних 

фактів, що породжують кримінально-правові відносини [12, c. 29]. 

На систему інститутів, які утворюють галузь кримінального права 

звертає увагу П. С. Берзін. Він висловлює думку, що ―в окремих випадках 

зміст норм-дозволів та/або норм-заборон у кримінальному праві, характер 

зв’язків між ними та специфіка регулювання цими нормами конкретного 

різновиду (різновидів) поведінки людини дозволяють їх поєднання визнавати 

інститутами кримінального права‖ [6, c. 19]. За такого визначення інституту 

кримінального права стає можливим регулювання нормами кримінального 

права як в межах Загальної, так і Особливої частини кримінального права. 

Дослідники інституційного підходу в праві, кримінальному та 

кримінально-виконавчому праві В. Д. Філімонов та О. В. Філімонов 

визначили інститут кримінального права як сукупність кримінально-

правових норм, яка, об’єднавши в своєму складі взаємопов’язане правило 

поведінки, здійснює в цілях попередження злочинів та поновлення 

порушеної ними соціальної справедливості комплексне регулювання 

тотожних та однорідних суспільних відносин, а також відносин, похідних від 

інших суспільних відносин, або суспільних відносин, пов’язаних між собою 

іншим чином [19, c. 156]. Таке визначення є сумнівним в частині можливості 

регулювання тотожних суспільних відносин, оскільки не буває двох 

тотожних суспільно небезпечних діянь та двох призначених в таких 

обставинах покарань. 

Відмінним від попередніх досліджень є підхід В. П. Коняхіна щодо 

визначення лише інституту Загальної частини кримінального права як 

закріплений в межах окремої статті
1
, групи статей, глави або розділу 

Загальної частини кримінального закону структурний елемент системи 

кримінального права, що представляє собою сукупність нормативних 

приписів, призначених для регулювання відокремленої групи відносин, які 

виникають з приводу або в результаті встановлення найбільш загальних умов 

(ознак) злочинності та караності суспільно небезпечних діянь [14, c. 168]. 

На нашу думку, надати визначення інституту кримінального права, яке 

б точно відображало відповідне явище, можна лише через формулювання 

суттєвих ознак такого явища
2
. Так, М. С. Жук вказує на наявність таких ознак 

інституту кримінального права: 1) ідейно-нормативний та відповідний йому 

соціологічний зміст; 2) множинність складаючих норм та приписів; 

                                           
1
 Важливим є висновок В. П. Коняхіна про можливість виокремлення інституту кримінального права в 

межах однієї статті (норми), що робить можливим, на нашу думку, вичленування таких наскрізних 

інститутів кримінального права як інститут кримінальної відповідальності та інститут складу злочину.  

[8, c. 543-556; 18, c. 458-460; 16, c. 115-127] 
2
 Замість вичленування ознак інституту кримінального права П. С. Берзін звертає увагу на особливості 

системи інституів кримінального права. [6, c. 19-20] 
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3) галузева чистота норм; 4) відокремлений предмет правового регулювання 

в рамках галузі права; 5) націленість на рішення деталізованих 

внутрішньогалузевих і зовнішніх для галузі соціальних завдань; 6) зовнішнє 

оформлення норм в структурі правових актів — джерел кримінального права 

[13, c. 17]. При цьому Г. В. Денисова висловлює сумнів щодо однієї з 

названих ознак, зазначаючи, що такий критерій виявлення конкретного 

правового інституту як відокремлення правових норм та приписів, його 

створюючих, в глави, розділи, частини та інші структурні одиниці 

нормативно-правових актів, для кримінального права, як правило, не є 

типовим [9, c. 85]. 

Дещо інші ознаки інституту кримінального права були виокремленні 

В. Д. Філімоновим та О. В. Філімоновим: 1) наявність в ньому не однієї, а 

сукупності правових норм; 2) взаємозв’язок закріплених в них правил 

поведінки; 3) комплексний характер регулювання нормами права суспільних 

відносин; 4) тотожність або однорідність регульованих правовими нормами 

суспільних відносин або інший їх взаємозв’язок, а за певних умов також їх 

похідний характер від основної групи регульованих правом суспільних 

відносин [19, c. 155]. Подібно до цього дослідження Є. С. Назимко також 

намагається сформулювати ознаки кримінально-правового інституту: 

―галузева приналежність правових норм, що утворюють кримінально-

правовий інституту; зовнішнє оформлення (нормативне закріплення 

кримінально-правового інституту у положеннях законодавства про 

кримінальну відповідальність); предмет регулювання кримінально-правового 

інституту; завдання кримінально-правового інституту; принципи 

кримінально-правового інституту‖ [16, c. 127]. 

Важливою ознакою інституту кримінального права стає можливість 

систематизації кримінального права, що дозволяє групувати як норми в 

межах Загальної та Особливої частини кримінального права, так і самі 

суспільні відносини. М. І. Панов та М. С. Жук наголошують на тому, що 

інститути кримінального права формуються в межах Загальної та Особливої 

частинах кримінального права, однак В. П. Коняхін, не зупиняється на тому, 

чи розповсюджується інститут як елемент структури кримінального права ще 

й на Особливу частину кримінального права, оскільки здійснює його аналіз 

лише в межах Загальної частини кримінального права. На це звертає увагу 

В. Я. Тацій, який зазначає, що ―до Загальної частини включено норми, що 

визначають завдання, принципи та основні інститути кримінального права‖, а 

―Особлива частина містить норми, що описують конкретні види злочинів та 

конкретні види покарання, які можуть бути призначені за вчинення певних 

злочинів‖ [15, c. 19]. Аналогічний підхід зберігається, наприклад, у 

В. М. Додонова при здійсненні дослідження в межах порівняльного 

кримінального права. Він акцентує увагу на тому, що побудова Особливої 

частини сучасних Кримінальних кодексів об’єктивно зумовлена системою 

інститутів кримінального права, а побудова Особливої частини КК має 

системний характер, що виявляється через розподіл складів злочину за 

групами у відповідності до родових об’єктів посягань [10, c. 111, 113]. 
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З іншого боку до вирішення цієї проблеми підійшов В. І. Борисов 

вказуючи на те, що мова йде про реалізацію нормативістського підходу, який 

має ―достатньо вагоме обґрунтування, оскільки ця галузь права протягом 

тисячоліть розвивалася, набуваючи форму законів, як правило, у вигляді 

окремих законодавчих актів або в межах зводів законів як їх складова 

частина‖ [7, c. 390]. Продовжуючи дослідження проблеми систематизації 

Особливої частини кримінального права В. І. Борисов вказує на те, що 

―сукупність норм, якими забезпечується охорона однорідних суспільних 

відносин, становлять собою інститути права‖ [7, c. 396]. 

На складність структурної організації кримінально-правових норм, 

відображених в приписах обох частин КК (а іноді й за його межами) також 

звертає увагу Г. В. Денисова. Вона вказує на те, що це зумовлює аналогічне 

розміщення в кримінальному законодавстві та правових інститутах, тобто 

складові елементи окремого інституту, як правило, знаходять вираз в 

статтях як Загальної, так і Особливої частин КК [9, c. 85]. На користь 

підходу щодо побудови системи кримінального права через вичленування 

інститутів кримінального права як в Загальній, так і Особливій частині 

кримінального права, можна звернутися до дослідження історичних 

передумов встановлення окремих норм, що регулювали суспільні 

відносини, які умовно можна було б віднести до Загальної частини 

кримінального права. За нашим дослідженням злочинів проти правосуддя, 

норми, які б регулювали суспільні відносини, які умовно можна було б 

віднести до Загальної частини кримінального права, з’явилися, значно 

пізніше ніж виокремлення певних злочинів та покарання за їх вчинення
3
. 

Крім того, хоча формування кримінальних та карних кодексів різних країн з 

поділом на загальну та особливу частини є вже традиційним, однак 

існування таких нормативно-правових актів без встановлення відповідної 

системи саме особливої частини цех кодексів є неможливим. Тож, на нашу 

думку, інститут кримінального права є структурною одиницею не тільки і 

не стільки в межах Загальної частини, а саме в Особливій частині 

кримінального права. Важливим додатком цього дослідження є те, що 

інститут кримінального права може виходити не тільки за межі Загальної 

або Особливої частини кримінального права, але й виходити за межі галузі 

права, а інколи і наповнюватись змістом спеціальних знань, що свідчить про 

його комплексний характер. 

Аналіз ознак інституту кримінального права дозволяє сформулювати 

такі з них, які можна назвати суттєвими для формулювання визначення 

названого явища. До таких ознак інституту кримінального права, на нашу 

думку, можна віднести те, що він є елементом системи кримінального права. 

Застосовуючи метод екстраполяції, можна вказати, порівнюючи кримінальне 

право з тілом людини, де інститут кримінального права є будь-якою 

частиною тіла людини: рукою, ногою, головою, тощо. 

                                           
3
 М. С. Жук пов’язує цей процес з існуванням норм-заборон, що дозволило вичленувати «ядро Загальної 

частини кримінального права» [11, c. 120]. 
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Через інститут кримінального права, закріплений в межах Загальної 

або Особливої частини кримінального права, здійснюється охорона та 

регулювання однорідних суспільних відносин. Також інститут кримінального 

права виявляється через формально-юридичне закріплення у формі норми 

або групи норм (В. П. Коняхін вказує на те, що мова може йти навіть про 

―нормативні приписи‖ [14, c. 164]). Це дозволяє визначити інститут 

кримінального права, це — елемент системи кримінального права у формі 

норми або групи норм Загальної або Особливої частини кримінального 

права, механізм правового регулювання якого забезпечує охорону 

однорідних суспільних відносин. 

Функціональним спрямуванням інституту кримінального права може 

бути формулювання регулятивної, охоронної та організаційної 

(системоутворюючої) функцій. При цьому регулятивна та охоронна функція 

є типовою, перш за все, для кримінального права ―в цілому‖, і саме тому — 

для інституту кримінального права як його ―частини‖. Через реалізацію 

регулятивної та охоронної функції здійснюється регулювання та охорона 

однорідних суспільних відносин, а за допомогою організаційної 

(системоутворюючої) функції — ці однорідні суспільні відносини в 

конкретному інституті кримінального права систематизуються через їх 

групування у вигляді норми або групи норм. Виокремлення таких функцій 

інституту кримінального права дозволяє вказати на можливість 

упорядкування норм кримінального права в певні інститути, а інститутів 

кримінального права за певним логічним порядком — в Загальну та 

Особливу частини кримінального права як галузі права, науки та навчальної 

дисципліни. Таким чином, бачимо можливим звернення до дослідження 

злочинів проти правосуддя як інституту кримінального права, що дозволить 

згрупувати норми, які містять склади злочинів та покарання за їх вчинення в 

певному порядку. Тому злочинами проти правосуддя як інституту 

кримінального права є такий елемент системи кримінального права у формі 

групи норм Особливої частини кримінального права, механізм правового 

регулювання якого забезпечує охорону однорідних суспільних відносин у 

сфері здійснення правосуддя. 

Побудова злочинів проти правосуддя як інституту кримінального права 

має бути заснована на певних принципах, що дозволить розподілити у 

певному порядку норми, які регулюють та охороняють однорідні суспільні 

відносини у сфері здійснення правосуддя. Про необхідність вичленування 

таких принципів, зазначав ще М. І. Бажанов. Він доводив, що правомірно 

говорити не тільки про принципи кримінального права в цілому, але й про 

принципи окремих інститутів кримінального права [5, c. 10]. Продовжуючи 

свою думку, М. І. Бажанов виокремлював принципи призначення 

покарання — це вихідні, найбільш важливі положення, закріплені в нормах 

кримінального законодавства, виступають як конкретний вираз загальних 

принципів кримінального права та покликані визначити всю діяльність суду з 

призначення покарання. Він визначив такі принципи покарання: 

1) законність покарання; 2) визначеність покарання в судовому вироку; 
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3) обґрунтованість та обов’язковість мотивування покарання у вироку; 

4) гуманність покарання; 5) індивідуалізацію покарання; 6) справедливість 

покарання [20, c. 32]. 

Подібний підхід зайняв М. І. Панов, здійснюючи дослідження 

кримінальної відповідальності як інституту кримінального права. Він 

зазначає, що самостійний та фундаментальний інститут кримінального права 

кримінальна відповідальність заснована на певних принципах, тобто базових 

та відправних положеннях, які відображають його сутність та основні риси. 

До них М. І. Панов відносить загально-правові принципи для всіх норм та 

інститутів кримінального права (гуманізм, справедливість, рівність, 

верховенство права, які вбирають в себе загальнолюдські цінності та ідеали і 

повинні реалізовуватися виходячи з ідеї всебічного забезпечення прав і 

свобод людини та громадянина) та спеціальні (специфічні) принципи 

кримінального права, властиві тільки кримінальній відповідальності як 

інституту кримінального права (законність, особиста та винна 

відповідальність, невідворотність відповідальності, її диференціація та 

індивідуалізація, обмеження меж кримінальної відповідальності) [18, c. 548]. 

Підтримуючи М. І. Бажанова та М. І. Панова у формулюванні 

загальних та спеціальних принципів інститутів кримінального права, 

доводиться висловлюватися проти підходу, який був сформульований 

Є. С. Назимко. Він намагався сформулювати принципи для «більшості» 

кримінально-правових інститутів, до яких відніс: законність, гуманізм, 

диференціація та індивідуалізація кримінальної відповідальності, економія 

репресії [16, c. 127]. Підхід висловлений Є. С. Назимко не може бути 

підтриманий, оскільки, з одного боку, він не зміг сформулював принципи для 

всіх інститутів кримінального права, а з іншого боку, — не зрозуміло яким 

чином вже сформульовані принципи усіх інститутів кримінального права 

будуть відрізнятися від принципів кримінального права в цілому. 

Виходячи з розуміння кримінальній відповідальності як 

фундаментального інституту кримінального права, запропонованого 

М. І. Пановим, можна дійти висновку, що усі принципи як загально-правові, 

так і спеціальні властиві цьому інституту, є загальними для усіх інститутів 

Особливої частини кримінального права: гуманізм, справедливість, рівність, 

верховенство права, законність, особиста та винна відповідальність, 

невідворотність відповідальності, її диференціація та індивідуалізація, 

обмеження меж кримінальної відповідальності. В кожному із інститутів 

Особливої частини кримінального права вони можуть знаходити свій прояв у 

більш звуженому вигляді, утворюючи спеціальні принципи цього інституту. 

На нашу думку, істотними спеціальними принципами злочинів проти 

правосуддя як інституту кримінального права є: 1) забезпечення досягнення 

мети та завдань правосуддя; 2) нормальне функціонування органів 

правосуддя; 3) захист прав людини і громадянина під час здійснення 

правосуддя; 4) забезпечення здійснення протидії вчиненню посягань на 

правосуддя; 5) забезпечення здійснення процедур через відправлення 

правосуддя. Закріплення саме спеціальних принципів злочинів проти 
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правосуддя як інституту кримінального права дозволяють вказати на 

необхідність виокремлення цих злочинів в окрему групу та як наслідок — 

розділ КК України. При цьому такі спеціальні принципи злочинів проти 

правосуддя як інституту кримінального права дозволяють винайти його місце 

серед інших інститутів Особливої частини та структурувати за певним 

порядком злочини проти правосуддя. 

Вплив спеціальних принципів злочинів проти правосуддя як інституту 

кримінального права є настільки впливовим, що дозволяє навіть вказати на 

необхідність уточнення назви цього інституту — злочини у сфері 

правосуддя. Такий підхід зумовлюється тим, що певні суспільно небезпечні 

діяння через помилкові або односторонні підходи законодавця у 

формулюванні інших інститутів Особливої частини кримінального права 

потрапили до інших інститутів кримінального права. На нашу думку, 

здійснення акценту у формуванні злочинів у сфері правосуддя як інституту 

кримінального права дозволить об’єднати в ньому додатково такі суспільно 

небезпечні діяння, які вчиняються у цій сфері через включення посягань на 

посадовців Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України, Голови чи судді Конституційного Суду України або Верховного 

Суду України, або вищих спеціалізованих судів України, Генерального 

прокурора (ст.ст. 112, 344, 346, 351-2 КК України), представників сторони 

обвинувачення, працівників державної виконавчої служби, приватних 

виконавців (ст.ст. 343, 345, 347, 348, 349 КК України). Такий підхід 

зумовлюється тим, що вчинення будь-яких із злочинів проти правосуддя не 

дає реалізуватися жодному із спеціальних принципів злочинів у сфері 

правосуддя як інституту кримінального права (наприклад, забезпечення 

досягнення мети та завдань правосуддя, нормальне функціонування органів 

правосуддя, захист прав людини і громадянина під час здійснення 

правосуддя, і т. ін.). 

Злочини проти правосуддя знаходяться в системі з іншими інститутами 

Загальної та Особливої частини кримінального права. Якщо злочини проти 

правоcуддя здійснюють певним чином наповнення інститутів Загальної 

частини, а вони завдають тон, надають певний керівний вплив на 

застосування конкретного інституту Особливої частини кримінального права, 

то зв’язок злочинів проти правосуддя з іншими інститутами Особливої 

частини кримінального права, дозволить знайти місце злочинів проти 

правосуддя серед інших інститутів Особливої частини кримінального права. 

В. Д. Філімонов та О. В. Філімонов відносять вирішення цього питання до 

системи інститутів кримінального права, яка вибудовується з врахуванням 

змісту правових норм та виконуваних ним функцій, а також з врахуванням їх 

ролі в виконанні цих функцій [19, c. 176]. 

Вважаємо, що є підстави вказати на наявність зв’язків злочинів проти 

правосуддя з такими інститутами Особливої частини кримінального права як 

злочини проти життя і здоров’я, злочини проти власності, злочини у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності пов’язаної з наданням 

публічних послуг, злочини проти авторитету органів державної влади, органів 
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місцевого самоврядування та об’єднань громадян. Разом з цим розмежування 

цих інститутів має здійснюватися через точне формулювання сфери дії цього 

інституту, а також застосування спеціальних принципів інституту. Крім того, 

розташування інститутів Особливої частини кримінального права має 

відбуватися в певному порядку. Думаємо, що цей порядок має бути 

пов’язаним із логікою законотворця — спочатку називаються інститути, де 

формулюються найбільш ―загальні‖ інститути Особливої частини 

кримінального права, які можуть знаходити свій прояв в будь-якій сфері, а 

потім ―спеціальні‖ інститути Особливої частини кримінального права, які 

підпорядковуються проявам правил, які сформульовані в ―загальних‖ 

інститутах Особливої частини кримінального права. 

Здійснюючи дослідження взаємодії інститутів злочину та покарання з 

інститутами Особливої частини кримінального права, В. Д. Філімонов та 

О. В. Філімонов згадує про наявність в них cубінститутів [19, c. 177]. На 

нашу думку, формування таких субінститутів в межах інститутів Загальної та 

Особливої частини кримінального права дозволить, класифікувати злочини 

проти правосуддя на види за певним критерієм. Фактично мова йде про 

необхідність класифікації злочинів проти правосуддя за певним критерієм, 

що встановити певний порядок цих злочинів у відповідному розділі 

відповідного кримінального або карного кодексу. Крім того, виокремлення 

підінституту в межах інституту Особливої частини кримінального права 

може вплинути на виокремлення глави, параграфу або іншого блоку в 

залежності від можливостей законодавчої техніки, яка може бути застосована 

до конкретного нормативного акту. За неможливості вичленування такого 

блоку в межах інституту Особливої частини кримінального права, 

вичленування підінституту кримінального права вплине на порядок злочинів 

в межах інституту Особливої частини кримінального права. 

Критерієм поділу інституту Особливої частини кримінального права на 

підінститути традиційно для цих інститутів виступають об’єкти, на які 

здійснюються посягання через вчинення відповідних злочинів проти 

правосуддя. Такий підхід пов’язується із проблемою класифікації злочинів за 

об’єктом злочину (злочинів), який захищається дією такої норми. 

Тому поділ однорідних суспільних відносин під час здійснення 

правосуддя в межах інституту кримінального права може бути здійснено на 

види з вичленуванням видових суспільних відносин під час здійснення 

правосуддя тільки за об’єктом. Проте такий підхід не означає, що злочини 

проти правосуддя як інститут кримінального права може бути поділений на 

підінститути тільки за названим критерієм. Такий поділ інституту на 

підінститути може бути здійснений і за іншими критеріями класифікації, 

однак безпосередній вплив на інші норми класифікація злочинів за об’єктом 

є домінуючою через те, що вона проявляється при побудові системи 

інститутів Особливої частини кримінального права. 

Висновки. Дослідження злочинів проти правосуддя як інституту 

кримінального права дозволило вказати на зв’язок цієї проблеми з 

формуванням системи кримінального права та надати визначення такому 
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інституту Особливої частини кримінального права, а також його ознак. 

Важливим результатом даного дослідження є звернення уваги на 

встановлення функцій злочинів проти правосуддя як інституту 

кримінального права, а також його принципів. Дане дослідження містить 

певні вказівки на можливість вичленування підінститутів (субінститутів) в 

межах злочинів проти правосуддя. 
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ПРАВО ЗАЯВНИКА НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЩОДО СЕБЕ, 

БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ ЧИ ЧЛЕНІВ СВОЄЇ СІМ’Ї  

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

Анотація. У статті розглядається проблематика здійснення 

гарантованого чинним законодавством права особи, що звернулась до органу 

державної влади уповноваженого розпочинати досудове розслідування з 

заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення, на забезпечення 

безпеки щодо себе, близьких родичів чи членів своєї сім’ї, в рамках 

кримінального провадження, в процесі реалізації повноважень суб’єкта 

кримінально-процесуальних відносин. Висвітлюється процедура реалізації 

такого права та пропонується внесення відповідних змін до законодавства з 

метою належного його використання. 

Ключові слова: заявник, близькі родичі, члени сім’ї, забезпечення 

безпеки, кримінальне провадження, реалізація права. 
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THE APPLICANT'S RIGHT TO PROVATE SAFETY ON YOURSELF, 

CLOSER RELATIVES OR MEMBERS OF YOUR FAMILY IN CRIMINAL 

PROCEEDINGS 

 

Abstract. The article deals with the problem of implementation of the right 

guaranteed by the current legislation to a person who appealed to the state 

authority authorized to initiate a pre-trial investigation with a statement or 

notification of a criminal offense, to ensure the safety of himself, close relatives or 

members of his family, within the framework of criminal proceedings, in the 

process of exercising the powers of the subject of criminal-procedural relations. 

The procedure for the exercise of such right is highlighted and appropriate 

changes to the legislation are proposed with a view to its proper use. 

Keywords: applicant, close relatives, family members, security, criminal 

proceedings, realization of the right. 

 

Постановка проблеми. Важливим напрямком у кримінально-

процесуальній діяльності за чинним КПК є впровадження практичних 

елементів діяльності правоохоронних органів спрямованих на підвищення 

ефективності безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. 
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Охорона прав, свобод та інтересів, у тому числі забезпечення безпеки 

учасників кримінального провадження є його головним завданням, яке чітко 

визначено кримінально процесуальним законодавством. 

Проте, у вітчизняній практиці кримінального судочинства 

встановлюються факти недотримання визначених законом прав заявника, як 

учасника кримінального процесу, на забезпечення безпеки у кримінальному 

проваджені так як таке право не закріплено у кримінальному процесуальному 

законі. 

Процедура забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства 

досліджувалась А. Орлеан, С. Томин, В. Бояров, В. Касько і багатьма іншими 

науковцями та практиками. 

Водночас, у вітчизняних наукових працях та дослідженнях увага 

процедурі застосування заходів безпеки заявника як учасника кримінального 

процесу не приділялась. Тому на даний час набуває актуальності висвітлення 

проблематики реалізації вказаного права заявника на забезпечення безпеки 

щодо себе, близьких родичів та членів сім’ї, у кримінальному провадженні за 

його заявою. 

Метою цієї статті є проведення аналізу реалізації механізму 

забезпечення права заявника на здійснення заходів безпеки щодо себе, 

близьких родичів чи членів своєї сім’ї, у кримінальному провадженні, а також 

встановлення причин та умов що стали підставою необґрунтованого не 

визначення цього права у кримінальному процесуальному законі. 

Виклад основного матеріалу: В статті 3 Конституції України 

зазначено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю [1]. 

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. Держава несе відповідає перед людиною за наслідки 

своєї діяльності. Встановлення забезпечення та дотримання прав і свобод 

людини є головним обов’язком держави. 

На сьогоднішній день все частіше встановлюються випадки того, що 

заявники як учасники кримінального провадження, будучи усвідомленими 

про вчинення різного роду правопорушень відповідними особами або стали 

їх очевидцями, не бажають повідомляти відповідні органи, у томі числі і 

уповноваженні розпочинати досудове розслідування, про подію 

кримінального правопорушення та/або відомі їм дані про вчинене або таке, 

що готується, кримінальне правопорушення. 

Така пасивна правова поведінка та громадська не активність осіб яким 

відомо про факт кримінального правопорушення пояснюється відсутністю 

реального дієвого механізму захисту їхніх конституційних та процесуальних 

прав, а також низькою правосвідомістю суспільства в цілому. 

Тому на даний час постає актуальне питання із забезпечення безпеки 

осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, зокрема, на стадії 

досудового розслідування, насамперед заявника, який фактично є найпершим 

учасником кримінального провадження, а також ініціатором самого процесу 

досудового розслідування. 
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Процедуру та порядок забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному провадженні, що безпосередньо являє собою здійснення 

правоохоронними органами правових, організаційно-технічних та інших 

заходів, спрямованих на захист життя, житла, здоров’я та майна цих осіб від 

протиправних посягань, з метою створення необхідних умов для належного 

відправлення правосуддя, а також суспільно-правовідносини у цій сфері 

регулює група законів, до якої входять: Закон України ―Про забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві‖, Закон України 

―Про оперативну-розшукову діяльність‖? Кримінальний та Кримінальний 

процесуальний кодекси України. Вказаними законами регламентуються 

права і обов’язки осіб, які потребують захисту, а також права і обов’язки 

органів, які забезпечують безпеку [2;3;4;5]. 

Згідно статті 20 Закону України ―Про забезпечення безпеки осіб, які 

беруть участь у кримінальному судочинстві‖ підставою для вжиття заходів 

забезпечення безпеки осіб, зазначених у статті 2 цього Закону, є дані, що 

свідчать про наявність реальної загрози їх життю, здоров’ю, житлу і майну. 

Приводом для вжиття заходів забезпечення безпеки учасників 

кримінального судочинства, членів їх сімей та близьких родичів може бути: 

а) заява учасника кримінального судочинства, члена його сім’ї або 

близького родича; 

б) звернення керівника відповідного державного органу; 

в) отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози 

життю, здоров’ю, житлу і майну зазначених осіб. 

Відповідно до ч.ч. 1–3 статті 22 Закону України ―Про забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві‖ заходи щодо 

безпеки осіб, взятих під захист, застосовуються тільки за наявності підстав, 

зазначених у статті 20 цього Закону. Порядок здійснення заходів безпеки 

визначається цим Законом, іншими актами законодавства України [6]. 

Орган, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчий, 

прокурор, слідчий суддя, суд, одержавши заяву або повідомлення про загрозу 

безпеці особи, яка потребує застосування відповідних заходів, зобов’язані 

перевірити цю заяву (повідомлення) і в строк не більше трьох діб, а у 

невідкладних випадках — негайно прийняти рішення про застосування або 

про відмову у застосуванні заходів безпеки. Своє рішення вони приймають у 

вигляді мотивованої постанови або ухвали і спрямовують її для 

безпосереднього виконання до органу, на який покладено здійснення заходів 

безпеки. 

Відповідно до ч. 3 ст. 3 статті 22 Закону України ―Про забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві‖ реалізація 

заходів безпеки здійснюється за принципом підслідності та покладається на 

органи служби безпеки, Державного бюро розслідувань, органи внутрішніх 

справ, органи Національної поліції або Національне антикорупційне бюро 

України, у складі структур яких з цією метою функціонують спеціальні 

підрозділи. 
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Так, безпеку осіб, яких беруть під захист, якщо кримінальні 

провадження знаходяться у провадженні податкової міліції або суду, 

забезпечує за їх рішенням відповідно орган служби безпеки, Державного 

бюро розслідувань, орган внутрішніх справ, орган Національної поліції, 

Національне антикорупційне бюро України або орган чи установа 

виконання покарань, слідчий ізолятор. Безпеку особи, взятої під захист, 

якщо її тримають в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, 

забезпечує відповідний підрозділ такої установи чи слідчого ізолятора 

незалежно від того, у провадженні якого органу знаходиться кримінальне 

провадження [6]. 

Така постанова чи ухвала про застосування заходів безпеки є 

обов’язковою для виконання вказаними органами. 

Правоохоронні органи зобов’язанні робити все, щоб особа яка 

звернулась про застосування заходів безпеки була впевнена у своїй 

безпосередній безпеці, щоб кожен знав, що він в повній мірі, ефективно 

захищений з боку держави, а погрози в його адресу або наявність 

протиправних спроб незаконного впливу з боку правопорушників будуть 

усунуті та попередженні. 

Статтею 380 КК України передбачено відповідальність за невжиття 

заходів безпеки, а саме неприйняття рішення, несвоєчасне прийняття або 

прийняття недостатньо обґрунтованих рішень, а також невжиття, 

несвоєчасне вжиття достатніх заходів для безпеки працівників суду, 

правоохоронних органів або осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві, членів їхніх сімей та їхніх близьких родичів службовою особою 

органу, на який покладено функції забезпечення безпеки зазначених осіб, 

якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки [7]. 

Існує також відповідальність за розголошення відомостей про заходи 

безпеки щодо особи, взятої під захист, службовою особою, якою прийнято 

рішення про ці заходи, особою, яка їх здійснює, або службовою особою, якій 

ці рішення стали відомі у зв’язку з її службовим становищем, а так само 

особою, взятою під захист, якщо ці дії спричинили шкоду здоров’ю особи, 

взятої під захист — ст. 381 КК України [8]. 

Під розголошенням відомостей про заходи безпеки слід розуміти дії, 

внаслідок яких вони стають надбанням хоча б однієї особи, яка не має права 

на ознайомлення з ними. Обсяг інформації, форми і способи її доведення до 

відома сторонніх (неправомочних) осіб на кваліфікацію не впливають, 

довірча розмова, усна доповідь, виступ у засобах масової інформації, 

переписування, демонстрація документів тощо. Розголошення відомостей 

припускає доведення їх до відома і фактичне ознайомлення з ними хоча б 

однієї сторонньої особи. Злочин може бути вчинений тільки шляхом дії, і 

ознаки розголошення відсутні, якщо інформація не доводиться до відома і не 

стає в дійсності, а лише могла стати надбанням третіх осіб внаслідок 

бездіяльності особи (порушення правил зберігання документів або втрата 

електронних носіїв на яких зафіксована інформація, яка не підлягає 

розголошенню, про особу до якої застосовуються заходи безпеки, внаслідок 



117 

невиконання або неналежного виконання особою покладених на неї 

обов’язків). 

Крім того, зазначеним Законом також передбачено, що у разі наявності 

в заяві (повідомленні) про загрозу безпеці відповідної особи, відомостей про 

кримінальне правопорушення слідчий, прокурор у порядку, передбаченому 

кримінальним процесуальним законодавством, починає досудове 

розслідування, а орган, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, 

слідчий суддя, суд направляє заяву (повідомлення) відповідному органу 

досудового розслідування для початку досудового розслідування. 

Про прийняте рішення терміново в письмовій формі повідомляється 

заявник. 

Орган, якому доручено здійснення заходів безпеки, встановлює перелік 

необхідних заходів і способів їх реалізації, керуючись при цьому 

конкретними обставинами справи і необхідністю усунення існуючої загрози. 

Заходами забезпечення безпеки є: 

а) особиста охорона, охорона житла і майна; 

б) видача спеціальних засобів індивідуального захисту і сповіщення 

про небезпеку; 

в) використання технічних засобів контролю і прослуховування 

телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження; 

г) заміна документів та зміна зовнішності; 

д) зміна місця роботи або навчання; 

е) переселення в інше місце проживання; 

є) поміщення до дошкільної виховної установи або установи органів 

соціального захисту населення; 

ж) забезпечення конфіденційності відомостей про особу; 

з) закритий судовий розгляд. 

З урахуванням характеру і ступеня небезпеки для життя, здоров’я, 

житла та майна осіб, взятих під захист, можуть здійснюватися й інші заходи 

безпеки. 

Орлеан А. М. у своїй роботі ―Процедура забезпечення безпеки 

учасників кримінального провадження: адаптація законодавства України до 

європейських стандартів‖ стверджував, що додатковими процесуальними 

гарантіями забезпечення безпеки для учасників кримінального провадження 

в Україні є низка положень КПК України: — зобов’язання будь-якої особи, 

якій надано доступ до інформації про приватне життя, запобігати її 

розголошенню (ч. 4 ст. 15 КПК України); — заборона незаконного 

розголошення відомостей досудового розслідування (ст. 222 КПК 

України); — заборона надання стороні захисту для ознайомлення і відкриття 

матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві (ч. 1 ст. 221, ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 317 КПК 

України) [9]. 

Розглянуті заходи забезпечення безпеки відповідно до Рекомендації 

Rec (2005) 9 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо захисту 

свідків та осіб, які співпрацюють з правосуддям, можна поділити на 
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процесуальні та позапроцесуальні заходи безпеки. При цьому, 

процесуальними заходами безпеки слід вважати такі, що здійснюються 

слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом із використанням наданих їм 

законом процесуальних повноважень. 

До реалізації таких заходів можуть залучатися й інші особи. Це, 

зокрема: забезпечення конфіденційності відомостей про особу в матеріалах 

кримінального провадження; допит слідчим суддею в судовому засіданні під 

час досудового розслідування, у тому числі дистанційно; впізнання поза 

візуальним і аудіоспостереженням; допит, впізнання та інші процесуальні дії 

в режимі відеоконференції, у дистанційному режимі, з використаннях 

технічних засобів, зі створенням акустичних і/або відеоперешкод; 

відсторонення від посади; негласні слідчі (розшукові дії), які проводяться на 

підставі КПК України в рамках кримінального провадження; закритий 

судовий розгляд тощо. 

Непроцесуальними заходами безпеки слід вважати такі, що 

здійснюються особами, котрі не є процесуальними фігурами поза межами 

кримінального процесу. Водночас рішення про застосування кожного такого 

конкретного заходу приймається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи 

судом. 

У юридичній практиці заходи забезпечення безпеки прийнято поділяти 

на короткострокові та довгострокові. При цьому перші, як правило, 

застосовуються у разі необхідності негайного усунення загрози, а другі — 

для тривалого захисту особи. На відміну від європейських країн, в Україні 

механізм застосування короткострокових заходів не відрізняється від 

довгострокових. Проте в перспективі це має бути змінено, оскільки останні 

значно витратніші. До передбачених національним законодавством 

короткострокових заходів можна віднести: особисту фізичну охорону, 

охорону житла і майна тощо. Довгостроковими заходами можуть бути: зміна 

особистих документів, зміна зовнішності, зміна місця роботи і навчання, 

переселення в інше місце проживання та інші. 

Застосування конкретних заходів безпеки потребує комплексного, 

певною мірою творчого підходу. Поєднання різних заходів повинно ретельно 

продумуватись та плануватись уповноваженими суб’єктами, наскрізну роль 

серед яких відіграє прокурор. 

Загалом, наявний в Україні інструментарій щодо забезпечення безпеки 

учасників кримінального провадження не породжує суттєвого дисонансу із 

наявними європейськими стандартами у зазначеній сфері. В той же час, 

сучасний стан справ не дозволяє стверджувати й про їх гармонічну 

відповідність. Потрібна ґрунтовна робота з адаптації вітчизняної 

законодавчої бази, яка принаймні може бути спрямованою у кількох 

основних напрямах. Насамперед, це створення спрощеного механізму 

обрання та застосування короткочасних заходів безпеки та ґрунтовно 

деталізованого механізму довгострокових заходів за стандартами програми 

захисту свідків, передбаченої Рекомендацією Rec (2005) 9 Комітету Міністрів 

Ради Європи державам-членам щодо захисту свідків та осіб, які 
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співпрацюють з правосуддям. При цьому, доцільно виділити критерії оцінки 

для індивідуалізації потреб особи у захисті та визначенні необхідних 

спеціальних заходів, що мають бути ефективними протягом кримінального 

провадження. 

Зважаючи на вимоги Директиви Європейського парламенту та Ради 

Європейського Союзу щодо встановлення мінімальних стандартів 

забезпечення прав, підтримання та захисту жертв злочинів від 25 жовтня 

2012 року, доцільно також розширити дію законодавства в такий спосіб, 

щоб воно охоплювало здійснення захисту вразливих учасників 

кримінального процесу не лише від фізичного, а й від емоційного та 

психічного впливу. Додаткового опрацювання та наукового дослідження 

потребує питання можливості та доцільності створення процедури, що 

надаватиме можливість використання у кримінальному процесі України в 

якості доказів в суді матеріалів відеозапису допиту особи, зробленого під 

час досудового слідства. 

В цілому аналіз української та європейської нормативної бази у сфері 

забезпечення безпеки учасників кримінального провадження свідчить про 

значну кількість прогалин вітчизняного законодавства та досить чітке й 

ґрунтовне закріплення основних європейських стандартів, що зумовлює 

наявність широких перспектив для проведення подальших наукових 

досліджень питань адаптації у розглядуваному напрямі. 

З такими твердженнями Орлеан А. М. неможливо не погодитись 

оскільки вітчизняна система безпеки учасників кримінального провадження 

не є окремим процесуальним механізмом з досконалими елементами його 

функціонування, а являє собою лише окремий допоміжний напрямок 

відповідних підрозділів уповноважених органів в рамках кримінального 

провадження. 

Про заходи безпеки, що застосовуються, умови їх здійснення та 

правила користування майном або документами, виданими з метою 

забезпечення безпеки, повідомляється особа, взята під захист. 

Крім того, про вжиті заходи безпеки та їх результати орган, який 

здійснює заходи, повинен інформувати слідчого, прокурора, суд, у 

провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, а також слідчого 

суддю, якщо рішення про застосування заходів безпеки приймалося ним, а в 

разі усунення загрози подає відповідному органу за місцем перебування 

особи, взятої під захист, клопотання про скасування заходів безпеки. 

Відповідно до вимог ст. 2 Закону України ―Про забезпечення безпеки 

осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві‖, до осіб, які мають 

право на забезпечення безпеки, належать: 

1) особа, яка заявила до правоохоронного органу про кримінальне 

правопорушення або в іншій формі брала участь чи сприяла 

виявленню, попередженню, припиненню або розкриттю 

кримінальних правопорушень; 

2) потерпілий та його представник у кримінальному провадженні; 

3) підозрюваний, обвинувачений, захисники і законні представники; 
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4) цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники у 

справі про відшкодування шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням; 

5) представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження; 

6) персонал органу пробації; 

7) свідок; 

8) експерт, спеціаліст, перекладач і понятий; 

9) члени сімей та близькі родичі осіб, перелічених вище, якщо 

шляхом погроз або інших протиправних дій щодо них робляться 

спроби вплинути на учасників кримінального судочинства. 

Аналізуючи вимоги вказаної статті можливо стверджувати, що 

заявник у кримінальному провадженні має право на звернення до 

відповідних органів про застосування заходів безпеки відносно себе, 

близьких родичів та членів своєї сім’ї, житла та майна. 

Аналогічне право має і потерпілий у кримінальному провадженні. 

Звернутися до відповідних органів про застосування заходів безпеки 

відносно себе, близьких родичів та членів своєї сім’ї йому дозволяє не 

тільки п. 2 ч. 1 ст. 2 Закону України ―Про забезпечення безпеки осіб, які 

беруть участь у кримінальному судочинстві‖ а чітко визначене в ч. 1 ст. 56 

КПК України [2; 11]. 

Разом з тим, за результатами співставлення процесуальних 

повноважень заявника та потерпілого як рівнозначних учасників 

кримінального процесу, встановлено, що зміст ст. 60 КПК України містить 

виключний перелік прав заявника, які він може реалізувати у 

кримінальному провадженні, а саме: 

1) отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що 

підтверджує її прийняття та реєстрацію; 

1.1) отримувати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань; 

2) подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи; 

3) отримати інформацію про закінчення досудового розслідування. 

Враховуючи викладене можна зробити висновок про те, що група 

процесуальних прав заявника на відміну від потерпілого не містить права 

особи яка звернулась із заявою або повідомленням про кримінальне 

правопорушення до органу державної влади, уповноваженого розпочати 

досудове розслідування, на звернення до відповідних органів про 

застосування заходів безпеки відносно себе, близьких родичів та членів 

своєї сім’ї. 

Така відсутність зазначеного процесуального повноваження у 

заявника в кримінальному процесуальному законі може стати законною 

підставою відмови відповідного органу або уповноваженої особи у 

застосуванні таких заходів захисту при наявній загрозі життю чи здоров’ю 

заявника, його членів сім’ї чи близьких родичів, майна або житла, що в 

свою чергу не відповідає вимогам Конституції України, засадам 

кримінального провадження, а тому відповідно не забезпечує виконання 
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його завдання, та в цілому негативно впливає на об’єктивність процесу 

досудового розслідування кримінальних правопорушень. 

Таким чином, зазначене свідчить що вимоги Закону України «Про 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» 

та положення Кримінального процесуального кодексу України, що 

фактично перебувають на одній сходинці ієрархічної системи нормативно-

правових актів України, тобто є рівними між собою, суперечать один 

одному. 

Висновки. Отже, заявник як учасник кримінального процесу потребує 

чіткого визначення в КПК права на забезпечення безпеки щодо себе 

близьких родичів чи членів своєї сім’ї, майна та житла, за наявності 

відповідних підстав. 

Тому для того, щоб виключити та попередити у вітчизняній 

юридичній практиці факти відмови заявникам у кримінальному 

провадженні у застосуванні заходів безпеки щодо себе, близьких родичів чи 

членів своєї сім’ї, майна та житла, а також підвищення соціально-правової 

активності громадян які звернувшись до правоохоронного органу з заявою 

або повідомленням про кримінальне правопорушення, повинні бути 

впевненні в їх захисті з боку держави, вважаємо за доцільне частину другу 

статті 60 КПК України доповнити пунктом 4 з наступним змістом: 

“4. За наявності відповідних підстав — права на забезпечення безпеки 

щодо себе близьких родичів чи членів своєї сім’ї, майна та житла.” 

Зазначені законодавчі зміни сприятимуть підвищенню соціально-

юридичної та громадянської активності в частині повідомлення особами про 

відомі їм вчинені та ті що готуються кримінальні правопорушення, які 

виступатимуть в якості додаткових гарантій захисту їх прав і законних 

інтересів як учасників кримінального провадження так громадян з високим 

рівнем правосвідомості, що стане підґрунтям для всебічного, повного та 

неупередженого здійснення кримінального провадження. 
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ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ 

ПРАВОМІРНИХ ЗАХОДІВ ПОЗБАВЛЕННЯ СВОБОДИ,  

ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ БЕЗ РІШЕННЯ СУДУ 

 

Анотація. У статті досліджується та порівнюється юридичний 

зміст терміна “арешт” та терміна “тримання особи під вартою”, які 

використовуються у підпункті “c)” пункту 1 статті 5 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод та у частині 3 статті 29 

Конституції України, відповідно, для позначення видів правомірних заходів 

позбавлення свободи, які можуть застосовуватися без рішення суду. 

На основі детального аналізу вказаних положень, відповідних рішень 

Конституційного суду України та національного законодавства України 

робиться висновок про те, що застосований Конституцією України термін 

“тримання особи під вартою” за своїм значенням загалом відповідає його 

юридичному змісту визначеному законодавством України та 

кореспондується із поняттям “арешт”, у розумінні досліджуваного 

положення Конвенції. Також формулюються пропозиції щодо внесення змін 

до частини 2 статті 176 Кримінального процесуального кодексу України. 
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THE PROBLEM OF TERMINOLOGICAL DEFINITION OF LAWFUL 

DEPRIVATION OF LIBERTY THAT ARE APPLIED WITHOUT  

A COURT DECISION 

 

Abstract. This article examines and compares the legal content of the term 

“arrest” and the term “holding the person in custody” used in “c” of paragraph 1 

of article 5 of the Convention for the protection of human rights and fundamental 

freedoms, and in part 3 of article 29 of the Constitution of Ukraine, respectively, to 
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indicate the kinds of lawful deprivation of liberty that can be applied without a court 

decision. 

On the basis of a detailed analysis of these provisions, the relevant decisions 

of the Constitutional court of Ukraine and the national legislation of Ukraine 

concluded that the applied order of the first sentence of part 3 of article 29 of the 

Constitution of Ukraine the term “holding the person in custody” in its significance 

generally corresponds to the legal contents of the specified term determined by the 

legislation of Ukraine and corresponds to the concept of “arrest” within the 

meaning of subparagraph “c” of paragraph 1 of article 5 of the Convention. Along 

with this, it is necessary to ensure the conformity to the Constitution of Ukraine the 

provisions of the current Criminal procedural code of Ukraine. In particular, you 

need to make an addendum to part 2 of article 176 of the Criminal procedural code 

of Ukraine, according to which “the holding of persons in custody” to define 

another type of “provisional measures” and to consolidate in the Criminal 

procedure code of Ukraine, the procedure of its application. 

Keywords: the arrest, detention in custody, the right to liberty and security, 

human rights and fundamental freedoms, Convention for the protection of human 

rights and fundamental freedoms, the Constitution of Ukraine, Criminal procedural 

code of Ukraine 

 

Постановка проблеми. Відповідно до статті 9 Основного закону 

України: «чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України, є частиною національного законодавства 

України» [1]. Вказаний конституційний припис отримав свій розвиток у 

частині 1 статті 15 та статті 19 Закону України ―Про міжнародні договори 

України‖ які наголошують: ―Чинні міжнародні договори України підлягають 

сумлінному дотриманню Україною відповідно до норм міжнародного 

права… Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в 

установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у 

відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила 

міжнародного договору‖ [2]. 

Керуючись, серед іншого, наведеними нормами національного 

законодавства Україною було укладено Угоду про асоціацію з Євросоюзом 

[3] у якій підтверджується необхідність посилення взаємного 

співробітництва у сфері свободи та безпеки особи з метою забезпечення 

верховенства права та поваги до прав і основоположних свобод людини. 

Стаття 3 Конституції України наголошує: ―Людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст 

і спрямованість діяльності держави… Утвердження і забезпечення прав і 

свобод людини є головним обов'язком держави‖ [1]. Одним із 

основоположних та невідчужуваних прав людини є право на свободу та 

особисту недоторканність, яке закріплене статтею 29 Конституції України. 

Вказана стаття Основного Закону України кореспондується зі статтею 5 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року [4] 
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(надалі — Конвенція), яка була ратифікована вітчизняним парламентом ще у 

1997 році [5] та відповідно до статті 9 Конституції України є частиною 

національного законодавства України. Задля вирішення питання про місце 

практики Європейського суду з прав людини, що діє на підставі Конвенції, у 

правовій системі України в 2006 році прийнято спеціальний законодавчий 

акт — Закон України ―Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини‖ [6]. Згідно з його статтею 17: ―Суди 

застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело 

права‖ [6]. 

Поряд із цим варто зазначити, що на сучасному етапі розвитку 

вітчизняної правової системи значущим викликом залишається питання 

дотримання й належного забезпечення права людини на свободу та особисту 

недоторканність. На жаль, така ситуація залишається незмінною навіть після 

прийняття у 2012 році нового Кримінального процесуального кодексу 

України [7]. Статистика Європейського суду з прав людини (надалі — 

ЄСПЛ) за підсумками 2017 року свідчить, що кількість констатованих ним 

порушень Україною вказаного права продовжує залишатися стабільно 

високою — його зафіксовано у 18 рішеннях ЄСПЛ, що становить орієнтовно 

22 % від загальної кількості рішень вказаного міжнародного судового органу 

щодо нашої держави у яких виявлено порушення. Загалом таких справ за 

минулий рік налічується 82 [8]. На думку Європейського суду з прав людини, 

найкращий спосіб вирішення цієї проблеми буде реформування 

національного законодавства та/або практики його застосування з метою 

забезпечити їх відповідність вимогам статті 5 Конвенції. 

Актуальність окресленої проблематики підтверджується ще й тим що 

Конституційний Суд України протягом 2016−2017 років двічі у своїх 

рішеннях (№ 2-рп/2016 [9] та № 1-р/2017 [10]) визнавав неконституційними 

певні положення вітчизняного законодавства щодо порядку застосування 

конкретних заходів, які обмежують право на свободу та особисту 

недоторканність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід відзначити, що 

проблематика ефективного забезпечення права на свободу та особисту 

недоторканність досліджувалася у працях багатьох науковців. До прикладу, у 

спеціальній літературі розгляд вказаного правового інституту здійснювали 

такі науковці та практики, як: Ю. М. Бисага, Н. І. Карпачова, М. І. Козюбра, 

А. М. Колодій, М. П. Орзіх, В. Ф. Погорілко, Б. М. Пошва, П. М. Рабінович, 

В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика, О. Ф. Фрицький, В. М. Шаповал та інші. 

Формулювання цілей статті. Водночас, проблема термінологічного 

визначення видів правомірних заходів позбавлення свободи, які можуть 

застосовуватися без рішення суду відповідно до підпункту ―c)‖ пункту 1 

статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та 

частини 3 статті 29 Конституції України залишаються недостатньо 

дослідженими. Саме тому, вивчення вказаної проблематики і визначено 

метою цієї наукової статті. 
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Виклад основного матеріалу. У попередніх авторських публікаціях, 

керуючись практикою тлумачення та застосування Європейським судом з 

прав людини пункту 1 статті 5 Конвенції, а також констатуючи існування у 

практиці Конституційного Суду України тенденції щодо розширення 

переліку примусових заходів, що обмежують право на свободу та особисту 

недоторканність, застосування яких повинно здійснюватися виключно 

відповідно до вмотивованого рішення суду, на підставах і в порядку 

встановлених законом, нами була обґрунтована доцільність закріплення на 

конституційному рівні вимоги щодо обов’язкового застосування вказаних 

умов не лише для правомірного арешту або тримання під вартою, а для всіх 

примусових заходів, які обмежують право на свободу та особисту 

недоторканність, крім винятків, передбачених частиною 3 статті 29 

Конституції України. 

З огляду на зазначене та з метою вдосконалення вітчизняної 

конституційно-правової регламентації права людини на свободу та особисту 

недоторканність нами було запропоновано внести зміни до частини 2 статті 

29 Конституції України та викласти її у такій редакції: ―Ніхто не може бути 

позбавлений свободи, зокрема заарештований або триматися під вартою, 

інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, 

встановлених законом, крім винятку, встановленого частиною третьою цієї 

статті‖. 

Продовжуючи дослідження положень статті 29 Конституції України, 

варто звернути увагу на положення її частини 3, які передбачають умови 

правомірного застосування затримання та тримання під вартою особи без 

рішення суду. Зокрема, у них наголошується: ―У разі нагальної необхідності 

запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те законом органи 

можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний 

захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути 

перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом 

сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого 

рішення суду про тримання під вартою‖ [1]. 

Безсумнівним є те, що наведені приписи Основного Закону України 

безпосередньо кореспондуються із положеннями підпункту ―c)‖ пункту 1 

статті 5 Конвенції. Так, згідно з вказаними конвенційними положеннями, 

правомірним позбавленням свободи є застосування, відповідно до процедури 

встановленої законом, ―законного арешту або затримання особи, здійснених з 

метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності 

обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо 

обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею 

правопорушення чи її втечі після його вчинення‖ [4]. 

Слід зауважити, що при загальній змістовій схожості наведених 

положень Конвенції та положень частини 3 статті 29 Конституції України, 

вони все ж таки містять достатньо суттєві відмінності. До прикладу, це види 

правомірних заходів позбавлення свободи, які можуть застосовуватися без 

рішення суду, підстави та терміни їх застосування тощо. 
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Зокрема, частина 3 статті 29 Основного Закону України закріплюючи 

види правомірних заходів позбавлення свободи, які можуть застосовуватися 

без попереднього рішення суду, використовує термін ―тримання особи під 

вартою‖, а не закріплений Конвенцією термін ―арешт‖, та спільний з 

Конвенцією термін ―затримання‖ особи. При цьому, як ми уже могли 

пересвідчитися, Конституція України в інших приписах статті 29, зокрема у її 

частинах 2, 4 та 6 застосовує термін ―арешт‖ (―заарештований‖). Більше 

цього, у попередньо аналізованій частині 2 статті 29 Конституції України 

термін ―заарештований‖ застосовується разом з терміном ―тримання під 

вартою‖, як два різні види примусових заходів, що обмежують право людини 

на свободу та особисту недоторканність. З огляду на це виникає питання 

доцільності використання частиною 3 статті 29 Конституції України терміна 

―тримання особи під вартою‖, а не терміна ―арешт‖. 

У цьому контексті варто наголосити, що ні Конвенція про захист прав 

людини і основоположних свобод, ні Конституція України не розкривають 

юридичного змісту понять ―арешт‖ та ―тримання особи під вартою‖, 

відповідно. Утім, термін ―arrest‖, застосований у англомовному тексті 

підпункту ―c)‖ пункту 1 статті 5 Конвенції, у перекладі на українську має 

значення — ―арешт, накладення арешту, затримання (підозрюваного 

тощо)…‖ [11, с. 84]). Водночас, припис вказаного підпункту Конвенції 

закріплює можливість застосування ―законного арешту‖ особи виключно ―з 

метою допровадження її до компетентного судового органу‖. 

На відміну від цього, у рішенні Конституційного Суду України № 15-

рп/2004 від 2 листопада 2004 року наголошується що: ―термін ―арешт‖ у 

законах України… вживається у різних значеннях: як вид кримінального 

покарання…; як вид адміністративного стягнення...‖ [12, п. 6]. Так, стаття 51 

Кримінального кодексу України [13] вказує що до осіб, визнаних винними у 

вчиненні злочину, судом може бути застосовано арешт як один із видів 

покарань. При цьому, стаття 60 Кримінального кодексу України зазначає, що 

―покарання у виді арешту полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції і 

встановлюється на строк від одного до шести місяців‖ [13]. Водночас, 

відповідно до статті 24 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення [14] адміністративний арешт та арешт з утриманням на 

гауптвахті є видами адміністративних стягнень, які можуть застосовуватися 

за вчинення адміністративних правопорушень. І хоча, положення Кодексу 

України про адміністративні правопорушення не дають визначення поняття 

арешту чи окремих його видів, проте частина 1 статті 32 та частина 1 статті 

32-1 цього кодексу, серед іншого, вказують що ―адміністративний арешт‖ та 

―арешт з утриманням на гауптвахті‖ ―призначається районним, районним у 

місті, міським чи міськрайонним судом (суддею)‖ [14]. 

Поряд із цим зауважимо, що у чинному Кримінальному процесуальному 

кодексі України, який був прийнятий 13 квітня 2012 року [7] термін ―арешт‖ 

застосовується у суттєво іншому значенні. Так, хоча у статті 176 КПКУ не 

закріплено такого виду запобіжних заходів як ―арешт‖, але передбачений 

―домашній арешт‖ який відповідно до статті 181 КПКУ ―полягає в забороні 
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підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний 

період доби‖ та застосовується на підставі ухвали слідчого судді, строк дії якої 

не може перевищувати двох місяців. На підставі цього, Конституційний Суд 

України у своєму рішенні № 1-р/2017 від 23 листопада 2017 року наголошує 

що, поряд із триманням під вартою, домашній арешт займає особливе місце 

серед видів запобіжних заходів, оскільки він пов’язаний з обмеженнями 

конституційного права особи на свободу та особисту недоторканність та 

―…полягає в обмеженні свободи пересування підозрюваного, обвинуваченого 

шляхом його ізоляції у житлі через заборону залишати його цілодобово або у 

певний період доби‖ [10, п. 3]. 

Крім цього, статтею 176 чинного Кримінального процесуального 

кодексу України не передбачено таких видів запобіжних заходів як 

―тимчасовий арешт‖ та ―екстрадиційний арешт‖, проте частина 1 пункту 6 

статті 582 КПКУ закріплює можливість їх застосування до затриманої особи. 

Зокрема, відповідно до статті 583 КПКУ на підставі ухвали слідчого судді 

―до затриманої особи, яка вчинила злочин за межами України, застосовується 

тимчасовий арешт до сорока діб або інший встановлений відповідним 

міжнародним договором України строк до надходження запиту про її 

видачу‖, тоді як, згідно з статтею 584 КПКУ ―застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи 

(екстрадиційний арешт)‖ застосовується на підставі ухвали слідчого судді 

―…до вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) та її фактичної 

передачі, але не може тривати більше дванадцяти місяців‖ [7]. 

Як бачимо, у вітчизняному законодавстві термін ―арешт‖ вживається не 

лише у значенні певного виду кримінального покарання або 

адміністративного стягнення, але і для визначення певних видів запобіжних 

заходів, які також полягають у триманні засудженого в умовах ізоляції 

(зокрема, ізоляції у житлі у випадку застосування ―домашнього арешту‖), при 

цьому усі вони можуть застосовуватися, виключно, судом (суддею). Тому, 

конституційною основою застосування усіх видів арешту до особи не може 

бути перше речення частини 3 статті 29 Основного Закону України, а є 

частина 2 цієї ж статті, яка, зокрема, передбачає можливість арешту особи 

виключно ―…за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в 

порядку, встановлених законом‖ [1]. 

Таким чином, є всі підстави стверджувати що юридичний зміст терміна 

―арешт‖ згідно з законодавством України не відповідає юридичному змісту 

цього ж терміна згідно з підпунктом ―c)‖ пункту 1 статті 5 Конвенції. Перше 

речення частини 3 статті 29 Основного Закону України, на національному 

конституційному рівні, встановлює вид правомірного заходу обмеження 

свободи, який застосовується як ―тимчасовий запобіжний захід‖ без 

попереднього рішення суду. Тому, використання у цьому випадку, за 

аналогією до підпункту ―c)‖ пункту 1 статті 5 Конвенції, терміна ―арешт‖ не 

відповідало б юридичному змісту вказаного терміна, встановленому 

законодавством України та створювало б невідповідність їх приписів 

положенням Конституції України. 
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Водночас, Конституційний Суд України у своєму рішенні № 1-р/2017 

від 23 листопада 2017 року наголошує: ―тримання під вартою є найбільш 

суворим запобіжним заходом, пов’язаним із позбавленням особи свободи, 

який полягає в примусовій ізоляції підозрюваного, обвинуваченого шляхом 

поміщення його в установу тримання під вартою на певний строк із 

підпорядкуванням режиму цієї установи‖ [10, п. 3]. Безсумнівно, що 

законодавчою підставою для такого твердження є стаття 183 Кримінального 

процесуального кодексу України [7], згідно з якою ―тримання під вартою є 

винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо 

прокурор доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не зможе 

запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу…‖ та 

застосовується лише на підставі ухвали слідчого судді. Поряд із цим 

зауважимо, що відповідно до частин 1 та 2 статті 176 КПКУ ―тримання під 

вартою‖ є одним із видів ―запобіжних заходів‖, а не ―тимчасовим запобіжним 

заходом‖, яким згідно з вказаними приписами є виключно — ―затримання 

особи‖. 

Висновки. З огляду на зазначене доходимо висновку, що застосований 

у приписі першого речення частини 3 статті 29 Основного Закону України 

термін ―тримання особи під вартою‖ за своїм значенням загалом відповідає 

юридичному змісту вказаного терміна, визначеному законодавством України 

та кореспондується із поняттям ―арешт‖ у розумінні підпункту ―c)‖ пункту 1 

статті 5 Конвенції. Разом із цим, вбачається необхідним привести у 

відповідність до Конституції України положення чинного Кримінального 

процесуального кодексу України. Зокрема, потрібно внести доповнення до 

частини 2 статті 176 КПКУ, згідно з якими ―тримання особи під вартою‖ 

визначити ще одним видом ―тимчасових запобіжних заходів‖, а також 

закріпити у Кримінальному процесуальному кодексі України порядок його 

застосування. 
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Анотація. В статті запропоновано алгоритм дій спеціаліста при 

проведенні оглядів місць подій за кримінальними правопорушеннями у сфері 

забруднення водного простору. Зазначені правопорушення, передбачені 

статтями 242, 243 Кримінального Кодексу України (відповідно “Порушення 

правил охорони вод” та “Забруднення моря”). Алгоритми дій, які оглянуті в 

статті, містять рекомендації щодо проведення стадій фіксації (фото, 

відео зйомки), виявлення та вилучення слідової інформації, упакування 

речових доказів та оформлення протоколу огляду місця події. За 

результатами дослідження формуються висновки про доцільність 

алгоритмізації оглядів місць події, враховуючи специфічні особливості 

репрезентованої категорії кримінальних правопорушень. 

Ключові слова: огляд місця події, забруднення водного середовища, 

алгоритми дій. 
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OPTIMIZATION OF THE TACTICS OF VIEWS OF LOCATION  

OF EVENTS AFTER CRIMINAL JURISDICTION IN WATER SPACE 

POLLUTION (ST 242, 243 CCU 

 

Abstract. In the article the algorithm of actions of the specialist during the 

inspection of the place of the event for criminal offenses in the field of water 

pollution of the water area is proposed. The said offenses are stipulated by Articles 

242, 243 of the Criminal Code of Ukraine (respectively, “Violations of the rules of 

water protection” and “Pollution of the sea”).The algorithms of the actions 

proposed in the article contain recommendations for fixation stages (photo, video 

shooting), detection and removal of trace information, packaging of material 

evidence and registration of the report of the location of the event. According to 

the results of the study, conclusions are drawn on the expediency of algorithmic 

survey of the place of the event, taking into account the specific features of the 

represented category of criminal offenses. 
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Постановка проблеми. Інтенсивність судноплавство зумовлює ризики 

забруднення водного простору. За оцінками фахівців екологічну ситуацію на 

території України в цілому можна охарактеризувати як вкрай напружену 

[1, с. 118]. Промисловий розвиток детермінує високу ймовірність 

забруднення природних об’єктів. Латентність кримінальних правопорушень 

проти довкілля за минулі роки складає 73 % [2, с. 4], а їх кількість постійно 

зростає [3, с. 2]. Загальна вага забруднювачів, які скидаються в Світовий 

океан, становить мільярди тон на рік [4, c. 124]. 

Практика правоохоронної діяльності в Україні свідчить, про 

відсутність вузькоспеціалізованих ―екологічних поліцейських‖. Очевидно, 

що слідчому та спеціалісту, які здебільшого стикаються з крадіжками та 

грабежами, буде доволі складно провести ефективні слідчі дії при виявлені 

забруднень водного середовища. Слід зазначити, що в країнах ЄС та США 

наявні спеціалізовані підрозділи екологічної поліції, обсяг повноважень яких 

не відрізняється від інших правоохоронців [5]. 

У зв’язку з вищевикладеним, доцільним є уточнення тактики 

проведення огляду місця події за кримінальними правопорушеннями у сфері 

забруднення водного простору, з метою практичного використанням 

спеціалістами. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Удосконаленню тактики 

проведення слідчих дій за кримінальними правопорушеннями проти довкілля 

присвячували свої праці такі зарубіжні та вітчизняні вчені як А. Вечер, 

В. Г. Гончаренко, П. Девис, К. Диге, Л. Като, Н. І. Клименко, 

С. О. Книженко, О. В. Одерій, Ю. М. Туровець, та інші. Питання ж 

удосконалення тактики дій при огляді місця події за фактами кримінальних 

правопорушень у сфері забруднення водного простору, а саме стадій фіксації 

та пошуку слідової інформації, освітлено вченими лише фрагментарно. 

Метою репрезентованою статті є уточнення тактики дій спеціаліста 

при огляді місця події за фактами кримінальних правопорушень у сфері 

забруднення водного простору, а саме стадій фіксації, виявлення, вилучення 

слідової інформації, упакування речових доказів. 

Виклад основного матеріалу. Стадія фіксації. Фотозйомка, як 

інструмент фіксації, дозволяє об’єктивно, повно та оперативно зафіксувати 

події, факти, сліди та результати злочинної дії, що необхідно для 

ефективного розслідування кримінального правопорушення та доказування 

вини правопорушників у суді. 

Орієнтуюча зйомка здійснюється для відображення місця події з 

охопленням навколишнього середовища, орієнтирів, об’єктів оточення. Якщо 

місце події знаходиться в межах порту або біля берегів, проведення 

орієнтуючої зйомки не викликає труднощів. В таких випадках 

фотографування здійснюється з найвищих точок (наприклад, вершина 

портового крана; найбільша будівля на березі, з якої візуально охоплюється 
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місце події), також важливо зафіксувати нерухомий постійний орієнтир, 

наприклад, маяк, буй, споруда на березі тощо. Панорамні методи зйомки 

доцільно застосувати з місць, які розташовані значно вище відносно рівня 

водного простору. Це дозволить більш повно та всебічно ілюструвати місце 

події без викривлень. 

Оглядова фотозйомка охоплює безпосередньо місце події (забруднення 

водного простору) без оточуючого середовища. На знімках відображуються 

ознаки, які характеризують сутність злочинної події. Безпосереднім об’єктом 

оглядової фотозйомки є судно, яке спричинило забруднення, негативний 

результат, інші об’єкти, без охоплення навколишнього середовища. При 

ілюстрації судна фотозйомку проводять таким чином, щоб відобразити на 

знімку всі важливі сліди та елементи (назву судна, інші індивідуальні ознаки, 

пошкодження, залишки шкідливої речовини на судні). 

У випадку, якщо подія сталась в умовах обмеженої видимості (туман), 

використовують світофільтри, відповідні освітлювачі великої потужності. 

Слід зазначити, що використання вищевказаних засобів не завжди приводить 

до бажаних результатів, тому у такому випадку доцільним буде повторити 

фотозйомку при більш сприятливих умовах. Крім того, фотографування в 

умовах обмеженої освітленості призводить до того, що не вірно передаються 

кольори та не відображаються важливі деталі об’єктів. 

Фотозйомка в умовах водного простору характеризується значною 

вологістю повітря, тому необхідно слідкувати за тим, щоб конденсат не 

осідав на об’єктив фотоапарату — це може призвести до зниження якості 

знімків. 

При вузловій фотозйомці фіксуються ділянки території, на яких наявні 

найбільш характерні ознаки скоєного кримінального правопорушення 

(наприклад, плями нафти у прив’язці до судна, контейнери на березі та ін.). 

При проведені детальної зйомки треба брати до уваги той факт, що чим 

ближче об’єкт, тим яскравіше відображується його колір та мікроознаки. 

Також, важливо, щоб зображення об’єкту заповнювало всю площину 

кадру — це дозволить відобразити важливі ознаки предмету (колір, відтінок 

та ін.), а оптична вісь об’єктива (за можливістю) має бути перпендикулярно 

площині об’єкта. Якщо речові докази знаходяться у воді, вони спочатку 

фіксуються в первинному положенні (статична стадія), потім вилучаються з 

водної поверхні та фотографуються всі їх важливі індивідуальні ознаки 

(динамічна стадія). При розташуванні об’єктів на дні, проводиться підводна 

фотозйомка з використанням спеціального обладнання. 

Для встановлення динаміки розповсюдження забруднення у морському 

середовищі, фотозйомка періодично повторюється (згідно з планом слідчого, 

який узгоджує його з відповідними фахівцями), особлива увага при цьому 

приділяється зміні кольору плям, прозорості води, переміщення плям 

речовин та іншим важливим факторам. 

Пошук слідової інформації та заключна стадія огляду місця події. 

Огляд місця події потребує чіткого механізму та процедури дій всіх його 

учасників, лише їх чітка налагоджена співпраця дозволить виявити важливі 
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обставини скоєного кримінального правопорушення та сформувати доказову 

базу. 

В залежності від характеру події обирається способи огляду: 

- якщо джерело забруднення відоме, то огляд здійснюється 

ексцентричним способом, тобто від джерела до периферії; 

- якщо джерело забруднення невстановлене — від умовного краю 

забрудненої зони до центру [6]. 

Пошук слідів та речових доказів — це творчий (пізнавальний) процес 

моделювання дій злочинців, вивчення обставин місця події, змін та завданої 

шкоди; на даній стадії ставляться відповідні пріоритети щодо попереднього 

дослідження об’єктів та виявлення слідів. У кожному конкретному випадку 

необхідно використовувати окремий підхід для виявлення та вилучення 

речових доказів та слідів. Так, наприклад, якщо події відбувались в межах 

порту необхідно вести пошук слідів взуття, об’єктів зі слідами рук чи ДНК, 

транспортних засобів, мікрочастинок, паливно-мастильних матеріалів, та 

інших слідоносіїв, з метою ідентифікації слідоутворюючих об’єктів або осіб-

злочинців. 

Якщо подія відбулася у водному середовищі, особливу увагу 

приділяють вилученню проб з води, де можлива наявність шкідливої 

речовини, огляду судна на предмет залишків речовин та ін. Так, в останньому 

випадку необхідно більш ретельно оглянути корпус судна, при цьому до 

вилучення слідів та речових доказів, проводиться фіксація нашарувань та 

залишків шкідливих речовин, із зазначенням їх розташування (при 

фотографуванні детальним та вузловим знімком фіксуються топографія 

залишків речовини, колір та її розмір). Доцільним також є графічна 

ілюстрація розміщення залишків речовини на план-схемах. 

Починати огляд місця події доцільно з виявлення слідів забруднення з 

подальшим розширенням меж огляду, враховуючи слідчу ситуацію, що 

склалась, важливості та взаємозалежності вузлів огляду [7, с. 769]. 

Слід зазначити, що при забрудненні водного середовища необхідно 

брати до увагу метеорологічні показники, напрямок течії, фактичний час 

після скоєння забруднення. На основі зазначених даних формується 

припущення щодо подальшого розповсюдження плям забруднюючих 

речовин та локалізацію слідової інформації, а також обираються напрямки та 

території огляду. 

Після фіксації залишків речовин вилучення здійснюється наступними 

способами: 

- зі слідоносієм, на якому вони знаходяться (цей спосіб найбільш 

ефективний, адже він не вносить змін до об’єкту та зберігає топографію 

розташування речовини на об’єкті), 

- безпосереднє вилучення речовини з об’єкта (при цьому можлива 

повністю або часткова втрата слідової інформації). 

Очевидним є те, що специфіка утворення слідової інформації за даною 

категорією кримінальних правопорушень не завжди дозволяє вилучити 

біологічні сліди, але, якщо це можливо, то цим не треба нехтувати 
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(наприклад, виявлення контейнерів з шкідливою речовиною на березі, 

можливо вилучення біологічних слідів з місць на контейнерах, за які могли 

триматись злочинці). Окрім пошуку біологічних слідів, необхідним є 

виявлення та вилучення слідової інформації дактилоскопічного характеру. 

Так, існують ефективні методи виявлення слідів папілярних узорів на 

об’єктах, які знаходились під водою та забруднених мастилами (дані методи, 

як правило, лабораторні). 

Заключною стадією в процесі виявлення та вилучення доказів при 

огляді місця події є пакування речових доказів та складання протоколу даної 

слідчої дії. Правильне пакування забезпечує збереження властивостей 

об’єктів, щоб вони слугували джерелом доказу в подальшому. Всі об’єкти 

вилучаються з місця події у тому виді, у якому вони виявлені. Мокрі об’єкти 

просушуються, а дрібні предмети (наприклад, недопалки) можливо 

упакувати в різні пенали, сірникові коробки тощо. 

Висновки. Невідкладною слідчою дією при отриманні повідомлення 

про вчинення кримінального правопорушення є огляд місця події, який 

потребує чіткого механізму та процедури дій всіх його учасників. Доцільно, 

щоб учасники огляду місця події керувалися визначеною схемою, виконання 

якої забезпечувало б відповідну якість збору доказової бази. До кожної схеми 

повинен додаватися алгоритм дій по виявленню, фіксації та вилучення слідів 

та речових доказів, виходячи з конкретних випадків вчинення кримінальних 

правопорушень. Більш якісне відображення картини події досягається 

шляхом використанням новітніх техніко-криміналістичних приладів 

(фотоапаратів, освітлення, масштабного приладдя), а також засобів, які 

дозволять більш повно відобразити картину події (наприклад, плавучі засоби, 

використання безпілотника). Специфіка кримінальних правопорушень у 

сфері забруднення водного простору детермінує необхідність обрання 

відповідної тактики проведення огляду місця події, подальших слідчих дій. 
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ОСОБА СПІВРОБІТНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ  
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ПЕРЕВИЩЕННЯ ВЛАДИ АБО СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ 
 

Анотація. У статті розглянуто особу правоохоронців, що перевищили 

владу або службові повноваження як ключовий елемент структури 

криміналістичної характеристики цього різновиду кримінальних 

правопорушень. Зазначено, що визначальними в криміналістичній 

характеристиці є відомості про вік, стать, освіту, посаду службової особи 

правоохоронного органу, її повноваження, характер дій, які явно виходять за 

межі наданих їй прав чи повноважень, мотиви та ціль протиправної 

поведінки. Наголошено, що на теперішній час суттєво ускладнено реалізацію 

ст. 356 КК України відсутністю чіткого визначення поняття ―правоохоронні 

органи‖, а також єдиного нормативно-правового акту, в якому б надавався 

повний і вичерпний перелік органів, які вважаються правоохоронними, з їх 

компетенцією та повноваженнями. За результатами проведеного 

узагальнення судово-слідчої практики зроблено висновок, що левову частку 

серед осіб, які засуджені за перевищення влади або своїх службових 

повноважень становлять співробітники, в коло функціональних обов’язків 

яких входять здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, розшук винних 

осіб, їх затримання, доставлення до чергової частини відділів поліції, 

тимчасове тримання, проведення з ними необхідних процесуальних дій. До 

мотивів, з якими правоохоронці перевищували владу або свої службові 

повноваження можна віднести: службово-корисливі, ―псевдослужбові‖, 

кар’єристські, насильницькі, ―ідейні‖, легковажно-безвідповідальні. 
 

Ключові слова: окрема криміналістична методика, криміналістична 

характеристика, структура криміналістичної характеристики, особа злочинця 
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Abstract: The article deals with the identity of law enforcement officers 

who exceeded authority or official authority as a key element of the structure of 
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forensic characteristics of this variety of criminal offenses. It is noted that the 

determining factors in forensic characteristics are information about the age, 

gender, education, position of an official of the law-enforcement body, its powers, 

the nature of actions that clearly go beyond the rights or powers granted to it, the 

motives and purpose of the wrongful conduct. It is stressed that the implementation 

of the article is substantially complicated at the present time. 356 of the Criminal 

Code of Ukraine lack of a clear definition of the concept of "law enforcement 

agencies", as well as a single legal act, which would provide a complete and 

exhaustive list of bodies considered to be law enforcement, with their competence 

and authority. According to the results of the generalization of the forensic 

practice, it was concluded that the lion's share among those convicted of excessive 

authority or their official authority is made up of employees, whose function is to 

carry out secret investigative (search) actions, the search of the perpetrators, their 

detention, bringing to the next part of police departments, temporary detention, 

carrying out necessary procedural actions with them. The motives with which the 

law-enforcers exceeded power or their official powers include: service-savvy, 

"pseudo-service", careerist, violent, "ideological", frivolously irresponsible. 

Keywords: a separate forensic technique, forensic characterization, the 

structure of forensic characteristics, the person of the offender in the structure of 

forensic characteristics, a person of law enforcement who exceeded the authority 

or official authority. 

 

Постановка проблеми. У системі структурних елементів 

криміналістичної характеристики перевищення влади або службових 

повноважень співробітниками правоохоронних органів особливе місце посідає 

особа злочинця, яка за своїм конкретним змістом визначається певним 

набором (системою) ознак, специфічних для тих осіб, що вчиняють злочини 

даного виду [1, c. 39]. Йдеться про соціально-демографічні, особистісно-

ролеві, соціально-психологічні властивості, риси правосвідомості та моралі, 

психічні аномалії, кримінально-правові ознаки [2, с. 66]. 

Слід зазначити, що вивчення особи злочинця є головним завданням ряду 

наук: кримінального права, кримінального процесу, кримінології, 

криміналістики, кримінально-виконавчого права, юридичної психології. З 

цього приводу О. Б. Сахаров зазначав, що проблема особи злочинця є однією 

із центральних проблем кримінології, оскільки пов’язана з етіологією 

злочинної поведінки [3, с. 10–12]. На думку А. Ф. Зелінського, особа 

злочинця  це альфа й омега кримінальної психології, її наріжний камінь [4, 

с. 9]. При цьому ця проблема виступає як проблема міжгалузева, що знаходить 

у кожному випадку специфічний конкретний зміст і переломлення, а кожна з 

зазначених наук вирішує її під своїм кутом зору [5, с. 4]. Так, кримінальне 

право здійснює це дослідження з позицій визначення винуватості особи, 

індивідуалізації відповідальності та покарання (мета, мотив, обтяжуючи та 

пом’якшуючи обставини) [6, с. 35–37; 7, с.11–13; 8, с. 21]. 

Кримінологія здійснює дослідження особи злочинця з огляду на 

вирішення питань загальної превенції та ресоціалізації особи, встановлення 
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причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів певного виду, здійснення 

відповідних профілактичних заходів. Процесуальне право в аспекті 

формування доказової бази, дотримання прав і свобод учасників 

кримінального провадження. Юридична психологія з огляду на 

закономірності прояву психічних процесів, станів, властивостей особи, її 

вмінь, навичок, звичок, нахилів [9, с. 357–358]. 

У свою чергу криміналістика вивчає особу злочинця з метою 

правильного визначення напряму розслідування, побудови та перевірки 

версій, обрання тактики провадження окремих слідчих (розшукових) дій, 

з’ясування механізму слідоутворення. Тобто криміналістика головну увагу 

приділяє обставинам події злочину, поведінці учасників кримінальної події, 

способу злочину та його відображенню в матеріальних та ідеальних слідах. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Вагомий внесок щодо 

формування криміналістичної характеристики злочинів здійснили такі 

вітчизняні та зарубіжні науковці, як Ю. П. Аленін, В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, 

І. О. Возгрін, А. Ф. Волобуєв, В. Г. Гавло, В. І. Галаган, Ю. П. Гармаєв, 

В. А. Журавель, О. Н. Колесніченко, В. О. Коновалова, В. Є. Корноухов, 

С. Ю. Косарєв, О. Ф. Лубін, Б. Є. Лук’янчиков, Г. А. Матусовський, 

В. О. Образцов, Р. Л. Степанюк, М. В. Субботіна, В. В. Тіщенко, 

С. Н. Чурилов, В. Ю. Шепітько, А. В. Шмонін, Б. В. Щур, М. П. Яблоков. 

Водночас у сучасній криміналістичній теорії відсутні дослідження 

криміналістичної характеристики перевищення влади або службових 

повноважень співробітниками правоохоронних органів і такого її 

структурного елемента як особа правоохоронця. 

Метою статті є розроблення інформаційної моделі особи 

правоохоронців, що перевищували владу або службові повноваження, 

визначення мети та мотивації їх протиправної поведінки. 

Виклад основного матеріалу. В криміналістиці проблемі дослідження 

особи злочинця приділялась певна увага. Так, Д. П. Поташнік обґрунтовано 

стверджує, що інформація про особу злочинця є однією з відправних точок у 

формуванні криміналістичної характеристики злочинів [10, с. 18, 19]. 

А. М. Зенкін наголошує, що особа злочинця зумовлює способи готування, 

вчинення та приховування злочину та інші важливі криміналістично значущі 

елементи будь-якого злочину [11, с. 46]. 

Отже, переважна більшість учених-криміналістів особу злочинця 

відносять до обов’язкових елементів криміналістичної характеристики 

злочинів. Водночас залишається відкритим питання стосовно того, які ознаки 

та властивості слід описувати. Тому особу злочинця частіше за все 

характеризують або у кримінально-правовому, або в кримінологічному 

аспектах. З цього приводу М. В. Салтевський вказував, що криміналістична 

характеристика особи злочинця повинна представляти людину як соціально-

біологічну систему, властивості й ознаки якої відображаються в 

матеріальному середовищі і використовуються для розслідування злочинів 

[12, с. 271]. З огляду на це, в ході кримінального провадження пропонується 

встановлювати персонографічні дані двох рівнів: ті, що мають кримінально-
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правове значення; ті, що характеризують світогляд і поведінку суб’єкта. До 

таких відомостей відносять: 1) ім’я (прізвище, ім’я, по батькові); 2) дату 

народження; 3) місце реєстрації і місце фактичного проживання; 

4) національність; 5) громадянство; 6) соціальне положення; 7) сімейний 

стан; 8) матеріальне положення; 9) освіту; 10) суспільно-корисну працю; 

11) наявність урядових нагород, спеціальних та інших звань, коли, ким та у 

зв’язку з чим вони були присвоєні; 12) відношення до військової служби; 

13) наявність спортивних навичок; 14) чи притягувався до кримінальної 

відповідальності; 15) схильність до вживання алкоголю, наркотичних засобів, 

психотропних та сильнодіючих речовин [13, с. 86–98]. 

Аналіз перелічених ознак пересвідчує, що інформація про них багато в 

чому дублюється з кримінологічною, що надало підстави Р. С. Бєлкіну на 

скептичний висновок про те, що у криміналістичній характеристиці 

відбиваються кримінологічні дані про особу типового злочинця [14, с. 222]. З 

такою позицією у повній мірі погодитися не можна, спираючись на різну 

цільову спрямованість використання цієї інформації. Як справедливо вказують 

О. Н. Колесніченко та В. О. Коновалова, комплекс ознак, які характеризують 

особу злочинця, може бути різним, залежно від його цільового призначення і 

відповідно охоплює ознаки різної природи. Комплекс ознак особи злочинця, 

як елемент криміналістичної характеристики, охоплює усі ознаки, які можуть 

слугувати визначенню ефективних шляхів і методів встановлення, розшуку та 

викриття винуватого. Конкретний зміст даного елемента криміналістичної 

характеристики визначається тим набором ознак особистості, які специфічні 

для злочинців, що вчиняють злочин даного виду і суттєві для успішного 

розслідування [15, с. 46]. 

Щодо криміналістичної характеристики перевищення влади або 

службових повноважень, то у даному разі має йтися про спеціального 

суб’єкта, тобто службову особу правоохоронного органу, її вік, стать, освіту, 

посаду, службові повноваження, характер дій, які явно виходять за межі 

наданих їй прав чи повноважень, мотиви та ціль поведінки. Саме ці ознаки є 

визначальними для кваліфікації певних діянь як перевищення влади або 

службових повноважень, формування відповідної методики їх розслідування. 

Віднесення певної особи до розряду службової на теперішній час доволі 

чітко визначено у чинному кримінальному законодавстві. Так, згідно з п. 1 

примітки до ст. 364 КК службовими особами є особи, які постійно чи 

тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають 

постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях 

незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням 

організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або 

виконують такі обов’язки за спеціальним повноваженням. Тобто, в 

законодавчому визначенні поняття службової особи вказується на п’ять видів 

функцій чи обов’язків, виконання яких особами, наділеними правом на їх 

виконання, є підставою для визнання їх службовими особами: 1) функції 

представника влади; 2) організаційні обов’язки; 3) розпорядчі обов’язки; 

4) адміністративні обов’язки; 5) господарські обов’язки [16, с. 159]. 
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На багато складніше постає вирішення питання з визначенням поняття 

«правоохоронні органи», сферою яких з 28 лютого 2014 року обмежена 

кримінальна відповідальність службових осіб за перевищення влади або 

службових повноважень, до вказаного часу суб’єктом злочину, передбаченого 

ст. 365 КК України, була будь-яка службова особа. На наше переконання, 

існуюча проблема зумовлена передусім відсутністю єдиного нормативно-

правового акту, в якому б надавався повний і вичерпний перелік органів, які 

вважаються правоохоронними, з їх компетенцією та повноваженнями. На жаль, 

такого нормативно-правового акту на теперішній час бракує. Так, в законах 

України ―Про основи національної безпеки України‖ та ―Про демократичний 

цивільний контроль за воєнною організацією і правоохоронними органами‖ 

розкриваються лише основні ознаки правоохоронних органів, а в Законі 

України ―Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів‖ 

надано їх приблизний перелік. Зокрема, у абзаці 5 ст. 1 Закону України «Про 

основи національної безпеки України» вказано, що правоохоронні органи  це 

«органи державної влади, на які Конституцією і законами України покладено 

здійснювати правоохоронні функції» [17]. У абзаці 4 ст. 1 Закону України ―Про 

демократичний цивільний контроль за воєнною організацією і право-

охоронними органами‖ правоохоронні органи визначаються як ―державні 

органи, які відповідно до законодавства здійснюють правозастосовні або 

правоохоронні функції‖ [18]. 

Перелік правоохоронних органів надано у ч.1 п. 1 ст. 2 Закону України 

―Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів‖ де 

зазначено, що правоохоронні органи  це ―органи прокуратури, 

Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку У 

Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи 

охорони державного кордону, органів доходів і зборів, органи і установи 

виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового 

контролю, рибоохорони, державного лісової охорони, інші органи, які 

здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції‖. 

У ч. 2 п. 1 ст. 2 цього ж закону вказано, що «захисту підлягають судді 

Конституційного Суду України, судді та працівники апаратів судів, 

працівники правоохоронних органів, зазначені у частині першій цього 

пункту, а також співробітники кадрового складу розвідувальних органів 

України, працівники Антимонопольного комітету України та уповноважені 

особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які беруть 

безпосередню участь відповідно у: 

а) конституційному провадженні; 

б) розгляді справ у судах, кримінальному провадженні та провадженні 

у справах про адміністративні правопорушення; 

в) оперативно-розшуковій та розвідувальній діяльності; 

г) охороні громадського порядку і громадської безпеки; 

д) виконанні вироків, рішень, ухвал і постанов судів, постанов органів, 

що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та 

прокурорів; 
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е) контроль за переміщенням людей, транспортних засобів, товарів та 

інших предметів чи речовин через державний та митний контроль; 

є) нагляді і контролі за виконанням законів» [19]. 

Остаточно не вирішують цього питання й багаточисельні підзаконні 

нормативно-правові акти, наприклад, ―Положення про державну лісову 

охорону‖, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 976 від 

16.09.2009 р., а також посилання на існування трьох основних ознак, за 

якими виокремлюють працівників правоохоронних органів від інших 

категорій службових осіб: 1) наявність юридичного зв’язку між особою та 

відповідним правоохоронним органом, наприклад, трудові або службові 

відносини; 2) необхідність здійснювати свої функціональні обов’язки з 

правоохоронної або правозастосовної діяльності; 3) безпосередня участь в 

одній з форм цих видів діяльності. Більше того, в законодавчих актах 

вживаються різні терміни, до визначення державних органів з аналогічним 

функціональним призначенням. Так, у тексті ст. 17 Конституції України 

використовують термін ―правоохоронні органи‖, тоді як у ст. 131
1
 йдеться про 

―органи правопорядку‖ [20]. 

Отже, термінологічна та функціональна невизначеність поняття 

―правоохоронні органи‖, розширене тлумачення їх компетенції, 

суперечливість між окремими нормами чинного законодавства не сприяють 

реалізації ст. 365 КК України, породжують зайві дискусії щодо віднесення 

того чи іншого державного органу до системи правоохоронних, 

обумовлюють потребу у прийнятті відповідних рішень компетентними 

органами держави, зокрема Конституційного Суду України [21]. Не має 

чіткої відповіді щодо віднесення до розряду правоохоронних таких органів 

як: внутрішніх справ та митного контролю, зовнішньої розвідки України, 

Державної охорони України, відомчої воєнізованої охорони Державної 

судової адміністрації України, Національного агентства із запобігання 

корупції, Національного агентства з повернення активів, Державного бюро 

розслідування, Державної екологічної інспекції, Державної інспекції 

ядерного регулювання, Державної виконавчої служби та ін. Так, в остаточній 

редакції ч. 1 п. 1 ст. 2 Закону України ―Про державний захист працівників 

суду і правоохоронних органів‖ йдеться лише про Національну поліцію і не 

згадується про органи внутрішніх справ, тоді як Національна поліція це лише 

один із елементів системи органів внутрішніх справ, де залишилися й інші 

підрозділи, наприклад, експертно-кримінаілстчина служба, співробітники 

якої також приймають участь як у кримінальному провадженні, так і у 

виконанні рішень, ухвал і постанов судів, прокурорів, органів, що 

здійснюють досудове розслідування та оперативну-розшукову діяльність. 

З огляду на те, що поняття ―правоохоронні органи‖ є внутрішньо 

суперечливим за змістом і надмірним за обсягом, до яких чинне 

законодавство України відносить усіх осіб, які уповноважені державою 

здійснювати діяльність по охороні та захисту прав, свобод і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб, що не сприяє правозастосовній  

практиці і зменшує репрезентативність отриманих результатів вважаємо 
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слушною пропозицію щодо виокремлення у системі правоохоронних органів 

таких напрямів: 1) органи охорони правопорядку; 2) контрольні 

(юрисдикційні) органи виконавчої влади; 3) органи охорони Конституції та 

державного контролю [22, с. 6]. 

Результати проведеного нами узагальнення 350 кримінальних 

проваджень (справ) про перевищення влади або службових повноважень 

співробітниками правоохоронних органів, розглянутих судами Вінницької, 

Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Івано-

Франківської, Київської, Львівської, Полтавської, Сумської, Харківської, 

Черкаської, Чернігівської областей, та міста Києва за період з 2009 по 

2018 роки, показали, що до кримінальної відповідальності притягнуто 618 

осіб, з яких 545 (88,19 %) перебували на службі в органах внутрішніх справ 

та Національній поліції, 49 (7,93 %) були співробітниками Державної 

пенітенціарної служби, 12 (1,94 %)  Державної фіскальної служби, 

8 (1,29 %)  Державної лісової охорони, 4 (0,65 %)  Державної митної 

служби. 

За соціально-демографічними показниками перевищення службових 

повноважень вчиняли представники чоловічої статі (100% випадків), які мали 

вищу освіту 548 осіб (88,67 %), середньо-спеціальну  62 особи (10,03 %), 

середню  8 осіб (1,30 %). 

В органах внутрішніх справ та Національній поліції з 545 осіб 

перебували на посадах: слідчі (дізнавачі за КПК 1960 року)  18 осіб (2,91 % 

від загальної кількості притягнутих до кримінальної відповідальності); 

співробітники оперативних підрозділів (оперуповноважені сектору карного 

розшуку, сектору боротьби з економічними злочинами, сектору боротьби з 

незаконним обігом наркотиків)  315 (50,97 %); дільничні інспектори  

44 (7,12 %); інспектори патрульної поліції (у тому числі ППС та ДАІ)  

114 (18,45%); інспектори чергової частини  17 (2,75 %); інспектори 

ізоляторів тимчасового тримання  10 (1,62 %); співробітники підрозділів 

поліції (міліції) спеціального призначення (Беркут, КОРД)  27 (4,37 %). В 

органах Державної пенітенціарної служби перевищення влади або службових 

повноважень із 49 осіб вчиняли: співробітники слідчих ізоляторів  

15 (2,43 %); співробітники кримінально-виконавчих установ  31 (5,03 %); 

співробітники спеціальних лікувальних установ  1 (0,16 %); співробітники 

виховних колоній для неповнолітніх  2 (0,32 %). З 12 співробітників 

Державної фіскальної служби засудженими були: інспектори податкової 

міліції  11 (1,78 %); податкового контролю та аудиту  1 (0,16 %). Серед 

4 співробітників Державної митної служби до кримінальної відповідальності 

притягнуті інспектори відділів: боротьби із контрабандою  3 (0,48 %); 

митного контролю та аудиту  1 (0,16 %). В органах Державної лісової 

охорони всі з 8 засуджених перебували на посаді лісничого. 

Як бачимо левову частку серед осіб, які засуджені за перевищення 

своїх службових повноважень становлять співробітники, в коло 

функціональних обов’язків яких входять здійснення негласних слідчих 



148 

(розшукових) дій, розшук винних осіб, їх затримання, доставлення до 

чергової частини відділів поліції, тимчасове тримання, проведення з ними 

необхідних процесуальних дій. 

У криміналістичній характеристиці особи співробітника 

правоохоронного органу вагоме значення набуває аналіз мети та мотивів 

злочинного поводження, тобто потреб, інтересів, прагнень, потягів, настанов, 

що спонукали особу до конкретної дії [23, с. 18; 24, с. 7; 25, с. 12]. 

Слід зазначити, що в спеціальній літературі пропонувалися 

різноманітні класифікації мотивів злочинної поведінки працівників 

правоохоронних органів. Зокрема, О. А. Пилипенко, виокремлює такі мотиви: 

а) кар’єристські, тобто пов’язані з бажанням особи досягнути успіхів по 

службі шляхом вчинення злочину; б) відомчо-корпоративні, до яких 

передусім слід віднести кругову поруку за співробітників, що порушують 

закон [26, с. 98–102]. Б. С. Волков вважає, що перевищення влади 

відбувається з таких мотивів: збереження приятельських відносин, неповага 

до особистості, страх викриття, хибно зрозумілі інтереси служби, потяг до 

життя на ―широку ногу‖ [27, с. 87]. На думку А. В. Галахової, характерним 

мотивом перевищення влади є хибно зрозумілі інтереси службової 

необхідності [28, с. 68–70]. Серед мотивів злочинів пов’язаних з 

перевищенням влади або службових повноважень О. М. Халіков виокремлює 

корупційний інтерес або компонент [29, с. 41–42], 

М. В. Тарасов та К. О. Прохоров пропонують такий перелік мотивів 

цього різновиду кримінальних правопорушень: безкарність; відсутність 

контролю; незнання закону; необхідність забезпечення прожиткового 

мінімуму; користь; потреба в завоюванні авторитету; ―не було іншого 

виходу‖; помста; фінансові проблеми; ―не вважав за потрібне підкорятися 

закону‖ [30, с. 15; 31, с. 78]. О. М. Варигін виокремлює мотиви ―професійні‖ 

(службистські, кар’єристські, небажання псувати відносини з колегами, 

корисливі, конформістські, насильницькі, помста) та загально-кримінальні 

[31, с. 109-113]. О. С. Новаков пропонує відомчо-корпоративні, корисливо-

злочинні, морально-деформовані, ситуативні мотиви [32, с. 93]. 

О. А. Мартиненко зазначає, що в мотиваційній сфері співробітників ОВС 

домінує в основному корисливий мотив [33, с. 216–228]. 

Як свідчать результати узагальнення кримінальних проваджень (справ) 

службовці правоохоронних органів перевищували свої повноваження з таких 

мотивів: 

1) службово-корисливі (склали 22,33 % від загальної кількості 

засуджених)  використання своїх службових повноважень з метою 

отримання незаконної вигоди, прагнення до покращення свого матеріального 

становища, жадоба наживи та особистого збагачення, потяг до життя на 

«широку ногу», необхідність дотримання певних ―тарифів за послуги‖, 

фінансові проблеми. Так, співробітники сектору карного розшуку 

Ленінського РВ Харківського МУ ГУМВС України в Харківській області на 

виконання окремого доручення слідчого, прибувши 16.09.2015 р. до м. 

Конотоп Сумської області, не зареєструвалися в Конотопському МВ УМВС 
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України в Сумській області і не повідомили керівництву цього осередку 

міліції про проведення оперативно-розшукових заходів щодо встановлення 

особи, що підозрюється у вчиненні злочину і доставлення її до м. Харкова. 

Перевищуючи владу і службові повноваження застосували до затриманого 

фізичну силу, наділи на нього наручники, примусово посадили у салом 

автомобіля і вимагали за звільнення 10000 доларів США [34]. Дільничні 

інспектори Обухівського РВ ГУК МВС України в Київській області 

27.05.2011 р. затримали неповнолітнього, застосовували до нього психічний і 

фізичний тиск, знущалися, заставляли підписувати якісь документи та 

обіцяли відпустити за умов, що він принесе їм 41000 гривен [35]. Помічник 

дільничного інспектора Тернівського РВ МУУМВС України в 

Дніпропетровській області умисно наніс удари затриманому в область тулуба 

і кінцівок, а потів незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 2600 

гривень [36]; 

2) корупційні (2,91 %)  використання службових повноважень задля 

виконання раніше взятих на себе зобов’язань щодо прикриття чиєїсь 

злочинної діяльності чи навпаки  виконання чийогось замовлення про 

руйнування чужого бізнесу, притягнення до кримінальної відповідальності 

конкурента, недруга та ін. Зокрема, керівник Управління податкового 

контролю та митного аудиту ГУ Міндоходів у Київській області 18.07.2013 р. 

видала незаконну вказівку щодо організації та проведення перевірки ТОВ 

―Розподільчий центр плюс‖ та ТОВ ―Кондитер Транс‖, метою яких було 

значне донарахування коштів до посадових осіб цих товариств. Ці дії 

правоохоронець вчинила на виконання прохання конкурентів цих фірм, з 

якими вона перебувала в корупційних стосунках [37]; 

3) «псевдослужбові» (5,98 %)  хибне розуміння інтересів служби, 

неправильне трактування поняття професійної репутації, ―службова 

необхідність‖, ―відсутність іншого виходу‖, конформізм, небажання 

зіпсувати стосунки з колегами тощо. Так, старший інспектор відділу 

соціально-виховної та психологічної роботи БВК № 95 14.06.2011 р. 

проводячи виховну роботу із засудженим, наніс йому відрізком гумового 

шлангу чисельні удари по ногах, голові та обличчю, пояснюючи це 

недієвістю інших засобів виховання [38]. Співробітники сектору по роботі з 

особовим складом Качанівської виправної колонії № 54 у Харківській 

області, посилаючись на ―службову необхідність‖, не маючи будь-яких 

законних підстав, передбачених ст. 106 КВК України, 20.04.2012 р. здійснили 

примусове транспортування засудженого до лікувального закладу, застосував 

до нього фізичне насильство (зв’язали руки і ноги, били гумовими кийками) 

[39]; 

4) кар’єристські (9,87 %)  бажання досягнути успіхів по службі будь-

яким шляхом, потреба в завоюванні авторитету серед колег, намагання 

покращити показники власної роботи, забезпечити виконання певних 

положень чинного законодавства, зокрема, щодо схилення особи до 

укладання угоди про визнання винуватості та ін. Так, оперуповноважені 
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сектору карного розшуку Самборівського МВ ГУ УМВС України у 

Львівській області з метою одержання визнавальних показань для 

покращення показників роботи відділу і збільшення особистого авторитету 

серед колег доставили затриманих до чергової частини, наносили їм удари, 

заподіявши останнім тілесні ушкодження, і примушували написати їх явку з 

повинною та зізнатися у скоєнні злочину [40]; 

5) насильницькі (48,06 % )  злість, помста, егоцентризм, неповага до 

інших осіб, авторитарність та виключність, відчуття влади та необхідності 

особливої поваги з боку оточуючих, деформоване уявлення про своє ви-

ключне право маніпулювати людьми, «наводити порядок» завжди і всіма 

доступними засобами. Оперуповноважені відділу по боротьбі з незаконним 

обігом наркотиків Голосіївського РУГУ МВС України в м. Києві, проводячи 

оперативно-розшукові заходи, блокували рух виїжджаючому автомобілю, 

витягли водія із салону, без будь-яких попереджень, безпідставно почали 

наносити йому чисельні удари руками і ногами, наділи на нього наручники і 

примусово доставили до чергової частини управління міліції [41]; 

6) відомчо-корпаративні (3,73 % )  кругова порука за співробітників, 

що порушують закон, безкарність, відсутність контролю. Співробітники 

сектору з боротьби з незаконним обігом наркотиків Лозовського МВ ГУ 

МВС України в Харківській області 09.10.2011 р. незаконно проникли до 

житла потерпілого з метою його доставлення до відділу. Останній виплигнув 

з вікна 4-того поверху, зазнавши тяжких тілесних ушкоджень. Керівництво 

міськвідділу покривало винних і приховувало факт внесення неправдивих 

данних у Журнал обліку доставлених, відвідувачів та запрошених 

Лозівського МВ [42]; 

7) ―ідейні” (4,37 %)  бажання у будь-який спосіб «вивести злочинця 

на чисту воду» та обгрунтування необхідності застосування незаконних 

засобів розкриття злочинів, таких як: фізичний вплив, обман, погрози. Так, 

оперуповноважений кримінальної міліції у справах дітей Семенівського РВ 

УМВС України у Полтавській області 07.10.2014 у приміщенні райвідділу 

міліції з метою отримання зізнання у вчиненні крадіжки майна наніс 

затриманому удари руками по обличчю, гумовою дубинкою по ногам та 

пальцям рук, електрошокером в тулуб та нижні кінцівки, примушував 

віджиматися від підлоги, загасив тліючий недопалок цигарки об праву 

долоню [43]; 

8) легковажно-безвідповідальні (“азартні силовики”) (2,27 %)  

бравада перед оточуючими, небажання відповідати за власні дії (вчинки), 

знаходження в стані алкогольного сп’яніння. Оперуповноважені сектору 

карного розшуку Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві, перебуваючи 

в нетверезому стані, 24.09.2014 р. біля підземного переходу, де збиралися 

дівчата, що надавали послуги інтимного характеру, бравіруя перед 

оточуючими, підійшли перевіряти документи у хлопців, які стояли поряд. На 

відмову пред’явити документи співробітники міліції почали їх показово бити 

руками та ногами [44]; 
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9) інші  0,48 %. 

Висновки. Отже, особа правоохоронців, що перевищили владу або 

службові повноваження займає ключове місце в криміналістичній 

характеристиці цього різновиду кримінальних правопорушень. Інформація 

щодо таких правоохоронців впливає на характер кореляційних зв’язків з 

іншими елементами, зумовлює підходи до формування типових версій, які 

визначають напрями здійснення розслідування. 
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СУДОВИЙ ДОПИТ  

У ЗМАГАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

Анотація. У статті розглянуто проблеми сутності судового допиту 

та особливості проведення окремих його видів у змагальному кримінальному 

провадженні. Визначено процесуальні механізми здійснення перехресного, 

шахового та одночасного допиту. Досліджено предмет допиту судового 

експерта та встановлено його межі. Висловлені міркування щодо заборони 

постановки навідних запитань під час перехресного допиту. 

Ключові слова: судовий допит, перехресний допит, допит експерта, 

судова дія, судовий розгляд, змагальність, кримінальне провадження. 
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JUDICIAL INTERROGATION  

FOR MALIGNARY CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of essence of judicial 

examination and peculiarities of carrying out its separate types in adversarial 

criminal proceedings. It was determined the procedural mechanisms for cross-

examination, chess and simultaneous interrogation. The subject of interrogation of 

the forensic expert is investigated and its limits are established. A ban is proposed 

on leading questions in the course of cross-examination. 

Keywords: judicial interrogation, cross-examination, interrogation of an 

expert, judicial action, trial, competitiveness, criminal proceeding. 

 

Актуальність теми. Сучасний стан державотворення в Україні 

пов’язаний із суттєвим реформуванням судової влади та системи правосуддя, 

формуванням в країні єдиної системи судоустрою та судочинства, що 

будується на засадах верховенства права і відповідає європейським 

стандартам. Реформа судової системи — передумова для руху суспільства у 

напрямку євроінтеграції. Важливим кроком до ефективного правосуддя є 

масштабні зміни до процесуального законодавства України. Кожна людина 

має право на справедливий судовий розгляд. Відповідно до ст. 6 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право при 

вирішенні спору щодо його прав і обов’язків цивільного характеру або при 

встановленні обґрунтованості висунутого проти нього кримінального 
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обвинувачення на справедливий і публічний розгляд в межах розумного 

строку незалежним і безстороннім судом, створеним на основі закону. В 

системі судових дій важливе місце посідає допит, якому притаманний 

змагальний характер. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про ―змагальність‖ під час 

судового допиту свідчать розроблені наукові рекомендації щодо різних 

сторін кримінального провадження (сторони обвинувачення та сторони 

професійного захисту). До висвітлення проблем судового допиту та його 

окремих видів зверталися відомі українські та зарубіжні вчені: 

Л. Ю. Ароцкер, О. С. Александров, М. Й. Вільгушинський, С. П. Гришин, 

Л. О. Зашляпін, І. І. Когутич, О. Ю. Костюченко, В. О. Попелюшко, 

М. І. Порубов та ін. У цих публікаціях визначаються сутність судового 

допиту, його види і форми, процесуальний порядок проведення. 

Постановка завдання. Стан теоретичних досліджень в галузі 

кримінального процесуального права засвідчує, що залишаються фактично 

недослідженими проблеми проведення судового допиту в сучасних умовах 

кримінального провадження, функціональні можливості сторони 

обвинувачення та сторони захисту під час змагального спілкування на 

допиті, їх участь та роль у проведенні перехресного допиту, допиту експерта 

та ін. 

Виклад основного матеріалу. Допит у суді посідає важливе місце в 

системі судових дій. Судовий розгляд, на думку М. І. Порубова, неможливо 

уявити без допиту, який є ―головною процесуальною дією‖. Допит — 

обов’язкова судова дія… Оскільки судові дії слідують одна за одною, розгляд 

провадиться усно, зовнішньо створюється враження, що судове слідство 

складається із суцільного допиту осіб, що проходять по справі [18, с. 178, 

179]. 

С. П. Гришин виокремлює головні особливості судового допиту: 

1) відкритість, гласність допиту у суді; 2) безпосередність сприйняття та 

осмислення значення показань судом; 3) суттєвий розрив у часі між 

обставинами, що описує свідок і проведенням допиту у суді; 4) повторність 

показань, що надаються в суді; 5) обізнаність свідка про предмет судового 

допиту; 6) усність судового допиту; 7) відносна швидкоплинність судового 

допиту; 8) під час судового допиту супротивники вступають у безпосередній 

контакт один з одним, зі свідками та іншими учасниками судового слідства 

[6, с. 288–294]. 

В. Л. Васильєв вважає суттєвими такі психологічні особливості допиту 

на судовому слідстві: 1) допит у суді обмежено у часі, тому для швидкого 

налагодження ділового контакту велике значення має те, як говорити і що 

говорити; 2) необхідно враховувати роль адвоката, його особисті властивості 

і стиль мислення, тобто передбачувати те, як він може програвати ситуацію, 

прогнозувати з достатньо великою часткою ймовірності характер його 

виступу і визначати дієві методи спору з ним; 3) допит у суді за часом далі 

стоїть від моменту розглядуваних подій, що призводить до забування 

окремих деталей, у першу чергу дрібних; 4) допит у суді публічний, і не 
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кожен може у такій обстановці повторити те, що розповідав слідчому в 

кабінеті; 5) інша тактика допиту — запитання можуть бути різними за 

змістом і несподіваними для допитуваного; можливий перехід допиту в 

публічну очну ставку; 6) можуть бути використані нові для допитуваного 

форми допитів — перехресний та шаховий [3, с. 572–573]. 

Судовий допит (допит у суді) — вербальна судова дія, яка полягає у 

спілкуванні учасників судового провадження під час змагальної взаємодії 

судового розгляду, відповідно до процедури встановленої чинним 

законодавством, спрямованої на отримання показань (інформації) від 

обвинуваченого, свідка, потерпілого, експерта. 

Під час судового розгляду можуть бути проведені різні види допиту. 

Термін ―судовий допит‖ є поняттям, яке об’єднує його різні види [5, с. 74]. 

При цьому, певні види судового допиту безпосередньо названі законодавцем 

у нормах кримінального процесуального законодавства. Зокрема, залежно від 

процесуального положення допитуваного у КПК України регламентовано: 

допит обвинуваченого (ст. 351); допит свідка (ст. 352); допит потерпілого 

(ст. 353); допит малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого 

(ст. 354); допит експерта в суді (ст. 356). Залежно від повторності проведення 

допиту у суді: розглядають первинний і повторний допити. Так, у ч. 13 

ст. 352 КПК України встановлено, що свідок може бути допитаний повторно 

в тому самому або наступному судовому засіданні за його клопотанням, за 

клопотанням сторони кримінального провадження або за ініціативою суду, 

зокрема, якщо під час судового розгляду з’ясувалося, що свідок може надати 

показання стосовно обставин, щодо яких він не допитувався. 

Певною новелою кримінального процесуального законодавства 

України є проведення судового допиту у режимі відеоконференції. При 

цьому, поняття відеоконференції має розглядатися як ―сеанс зв’язку, який 

передбачає аудіовізуальний контакт учасників із використанням 

спеціалізованого програмного забезпечення або обладнання‖ [4, с. 105]. 

Зокрема, у ч. 3 ст. 351 КПК України прямо передбачено таку можливість. У 

цій нормі закону вказано, що ―у разі здійснення судового розгляду стосовно 

декількох обвинувачених, якщо цього вимагають інтереси кримінального 

провадження або безпека обвинуваченого, допит одного з обвинувачених на 

підставі вмотивованої ухвали суду може здійснюватися з використанням 

відеоконференції при трансляції з іншого приміщення в порядку, 

передбаченому статтею 336 цього Кодексу‖. При цьому ст. 336 КПК України 

регламентує порядок проведення процесуальних дій у режимі відео 

конференції під час судового провадження. У ч. 1 ст. 336 КПК України 

встановлено, що судове провадження може здійснюватися у режимі 

відеоконференції під час трансляції з іншого приміщення, у тому числі яке 

знаходиться поза межами приміщення суду (дистанційне судове 

провадження), у разі: 1) неможливості безпосередньої участі учасника 

кримінального провадження в судовому провадженні за станом здоров’я або 

з інших поважних причин; 2) необхідності забезпечення безпеки осіб; 

3) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого; 
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4) необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності 

судового провадження; 5) наявності інших підстав, визначених судом 

достатніми. 

У чинному кримінальному процесуальному законодавстві України 

передбачено можливість проведення ―допиту свідка з використанням 

технічних засобів з іншого приміщення..., що унеможливлює його 

ідентифікацію‖. У ч. 9 ст. 352 КПК України передбачено, що у виняткових 

випадках для забезпечення безпеки свідка, який підлягає допиту, суд за 

власною ініціативою або за клопотанням сторін кримінального провадження 

чи самого свідка постановляє вмотивовану ухвалу про проведення допиту 

свідка з використанням технічних засобів з іншого приміщення, у тому числі 

за межами приміщення суду, або в інший спосіб, що унеможливлює його 

ідентифікацію та забезпечує сторонам кримінального провадження 

можливість ставити запитання і слухати відповіді на них. У разі якщо існує 

загроза ідентифікації голосу свідка, допит може супроводжуватися 

створенням акустичних перешкод. 

Залежно від механізму проведення судового допиту розрізняють: 

прямий, перехресний та шаховий допити. У КПК України передбачено 

процедуру проведення лише прямого і перехресного допиту. Так, у ст. 352 

КПК України встановлено порядок проведення прямого допиту: свідка 

обвинувачення першим допитує прокурор, а свідка захисту — захисник, 

якщо обвинувачений взяв захист на себе — обвинувачений (ч. 6 ст. 352 КПК 

України). Після прямого допиту протилежній стороні кримінального 

провадження надається можливість перехресного допиту свідка (ч. 7 ст. 352 

КПК України). 

У спеціальних літературних джерелах перехресний та шаховий допити 

деякі автори називають специфічними формами судового допиту. Так, 

Л. Ю. Ароцкер до специфічних форм судового допиту відносить: основний 

(багаточисельний), перехресний і шаховий допити [2, с. 21–22]. 

М. І. Порубов за формою судового допиту виокремлює: основний, 

додатковий, повторний, перехресний і шаховий [18, с. 189–226]. При цьому, 

перехресний і шаховий допити властиві лише судовому слідству [14, с. 183]. 

І. І. Когутич окрім перехресного та шахового судового допиту вирізняє ще й 

комбінований допит — це поєднання шахового і перехресного допитів  

[9, с. 121]. 

Проведення перехресного допиту притаманно змагальному судовому 

процесу. О. С. Александров та С. П. Гришин зазначають, що перехресний 

допит є важливим засобом дослідження доказів у змагальному судочинстві. 

У суді за участю присяжних засідателів значимість перехресного допиту 

зростає багатократно: він стає домінантою судового змагання. Ведення 

перехресного допиту — справжнє мистецтво [1, с. 3]. Л. Ю. Ароцкер вказує, 

що своєрідною формою судового допиту є перехресний допит. Так 

називають допит за однією і тією самою обставиною справи однієї особи, що 

проводиться судом, обвинувачами та захисниками, а також іншими 

учасниками процесу [2, с. 21]. І. І. Когутич пише, що перехресний допит — 
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такий за якого учасники судового розгляду можуть почергово задавати одній 

особі запитання щодо будь-яких епізодів (фрагментів) її показань, з метою 

їхнього уточнення, доповнення і перевірки. Тобто перехресний допит 

виконують з метою продовження та уточнення основного (первинного) 

допиту [9, с. 119–120]. 

Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 87 КПК України ―порушення права на 

перехресний допит‖ суд зобов’язаний визнавати істотним порушенням прав 

людини і основоположних свобод. Окрім того, ч. 4 ст. 95 КПК України 

встановлює, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, 

які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у 

порядку ст. 225 КПК України (―Допит свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні‖). 

Положення ч. 7 ст. 352 КПК України не містять обмежень щодо участі 

обвинуваченого у проведенні перехресного допиту. При цьому слід мати на 

увазі, що суд зобов’язаний визнати показання свідка чи потерпілого, 

отримані з порушенням права на перехресний допит недопустимим доказом 

[13, с. 66–73]. Це положення відповідає міжнародним і європейським 

стандартам. У ч. 3 ст. 14 МПГПП проголошено право кожного при розгляді 

будь-якого пред’явленого йому обвинувачення ―допитувати свідків, які 

дають проти нього показання, або мати право на те, щоб цих свідків було 

допитано, і мати право на виклик і допит його свідків на тих самих умовах, 

які існують для свідків, що дають показання проти нього‖ [16]. У п. d ч. 3 ст. 

6 ЄКПЛ передбачено ―право допитувати свідків обвинувачення або вимагати, 

щоб їх допитали, а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих 

самих умовах, що й свідків обвинувачення‖ [10]. 

На відміну від перехресного допиту, шаховий допит не регламентовано 

чинним кримінальним процесуальним законодавством. Хоча у певних 

наукових джерелах шаховий допит визначається як доцільна форма судового 

допиту, зміст якого полягає у тому, що при допиті однієї особи допитуючий 

попутно ставить запитання іншим особам щодо обставин, які недостатньо 

зрозуміло або нечітко викладені у показаннях допитуваного. Мета такого 

допиту — підтвердити або спростувати дані основного допиту певної особи 

показаннями інших осіб [2, с. 21–22]. На наше переконання, у сучасних умовах 

шаховий допит під час судового розгляду може бути проведений у межах 

одночасного допиту, процедура якого передбачена чинним КПК України. 

У деяких літературних джерелах теж зверталася увага на те, що 

шаховий допит не тільки зовнішньо, але й за змістом подібний до судової 

очної ставки (одночасного допиту) [9, с. 119]. 

Кримінальне процесуальне законодавство України передбачає 

можливість проведення так званого одночасного допиту. У ч. 14 ст. 352 КПК 

України встановлено, що суд має право призначити одночасний допит двох 

чи більше вже допитаних учасників кримінального провадження (свідків, 

потерпілих, обвинувачених) для з’ясування причин розбіжності в їхніх 

показаннях, який проводиться з урахуванням правил, встановлених ч. 9 

ст. 224 КПК України. 
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У процесуальній та криміналістичній літературі висвітлювалися 

питання щодо сутності, природи та характеристики очної ставки 

(одночасного допиту). Зокрема, В. О. Коновалова зазначає, що очна 

ставка — одночасний допит двох осіб з метою встановлення суперечностей, 

що є в їх показаннях [11, с. 128]. В. Г. Лукашевич пише, що очна ставка — 

це зведення один з одним і поперемінний допит раніше допитаних осіб про 

обставини справи, відносно яких ними були надані суперечливі показання 

[15, с. 66]. 

У юридичній літературі звернено увагу на те, що очну ставку 

(одночасний допит) слід проводити у тих випадках, коли мають місце суттєві 

суперечності у показаннях раніше допитаних осіб. Так, 

М. Й. Вільгушинський підкреслює, що ―суттєві суперечності‖ у показаннях 

тих чи інших осіб є оцінним, але визначення їх саме такими виступає 

підставою для проведення очної ставки (у тому числі в суді) [5, с. 107]. 

Сутність перехресного допиту полягає у постановці запитань 

допитуваному різними сторонами змагального процесу. При цьому у 

кримінальному процесуальному законодавстві можуть міститися певні 

заборони на постановку певних запитань допитуваному. Зокрема, у КПК 

України встановлено, що під час допиту свідка сторонами кримінального 

провадження головуючий за протестом сторони має право зняти питання, що 

не стосуються суті кримінального провадження (ч. 8 ст. 352 КПК України). У 

теорії кримінального процесу та криміналістики мали місце спроби щодо 

виокремлення заборонених до постановки запитань (сугестивних, навідних, 

уловлюючи, неетичних та ін.). 

На сьогодні досить спірною уявляється позиція законодавця щодо 

сутності та можливості використання навідних запитань під час перехресного 

допиту свідка. У ч. 6 ст. 352 КПК України встановлено заборону на 

постановку навідних запитань. У нормі закону вказано, що під час прямого 

допиту не дозволяється ставити навідні запитання, тобто запитання, у 

формулюванні яких міститься відповідь, частина відповіді або підказка до 

неї. Але у ч. 7 ст. 352 КПК України прямо передбачено, що під час 

перехресного допиту дозволяється ставити навідні запитання. На нашу 

думку, такий суперечливий стан кримінальної процесуальної регламентації 

має бути усунений. 

Намагання надати визначення навідних запитань у нормі закону 

свідчить про негативну законодавчу практику. Тому, мова йде не про те, що 

навідним є запитання, яке містить у своїй конструкції відповідь, частину 

відповіді або підказку до неї, а про те, що такі запитання здійснюють 

сугестивний вплив (вплив навіювання) допитуваного, що призводить до 

добросовісних помилок у його показаннях. Будь-яке запитання ґрунтується 

на певній інформації, використовує її у своїй конструкції. Треба враховувати 

й те, що під час судового розгляду певна особа вже була допитана (і як 

правило не один раз). При цьому і під час прямого і перехресного допиту має 

місце повторне (багатократне) відтворення раніше наданих показань. Справа 

полягає не в тому, що у конструкції запитання використано певну 
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інформацію, а в тому, що така інформація може має сугестивний вплив, 

негативно впливає на процес формування показань. 

У психології сугестія (або навіювання) розглядається як процес впливу 

на психічну сферу людини, пов’язаний зі зниженням свідомості і критичності 

при сприйнятті і реалізації змісту, що навіюється, з відсутністю 

цілеспрямованого активного його розуміння, розгорнутого логічного аналізу 

й оцінки у співвідношенні з минулим досвідом і даним станом суб’єкта [19, 

с. 57]. Психологічний механізм навіювання полягає в тому, що у 

сприймаючої людини певна дія викликається не в результаті логічних 

міркувань, а переважно шляхом зовнішнього провокування в свідомості 

уявлення про її настання [12, с. 96, 97]. Фахівець у галузі юридичної 

психології М. І. Єнікєєв прямо вказує, що навіювання — це укорінення до 

психічної сфери індивіда без його волі, процес впливу на психіку людини в 

умовах зниження її свідомості, критичності [8, с. 416]. 

Тому справедливим є правило, що ―під час допиту не можна допускати 

постановку навідних запитань, які містять елементи сугестії (навіювання)‖ 

[20, с. 309]. І. І. Когутич справедливо підкреслює, що перехресний допит не 

переслідує мети збити допитуваного з його позиції. Мета в іншому — у 

критичному дослідженні, перевірці та оцінці раніше одержаних показань 

допитуваного, одержанні від нього нових правдивих даних і, зрештою, у 

встановленні істини [9, с. 121]. 

Наведене дозволяє визнати доцільним внесення змін до ч. 7 ст. 352 

КПК України та встановити законодавчу заборону щодо постановки навідних 

запитань під час перехресного допиту. На наше переконання, перехресний 

допит збільшує небезпеку викривлення інформації, виникнення 

добросовісних помилок у показаннях. Частина 7 ст. 352 КПК України має 

бути викладена у такій редакції: ―7. Після прямого допиту протилежній 

стороні кримінального провадження надається можливість перехресного 

допиту свідка. Під час перехресного допиту забороняється ставити навідні 

запитання. Головуючий зобов’язаний відводити навідні та інші заборонені до 

постановки запитання‖. 

У деяких літературних джерелах пропонується до розгляду такий вид 

судового допиту, як допит спеціаліста. Однак, у КПК України відсутня 

норма, яка б регламентувала проведення допиту спеціаліста у суді. У цьому 

відношенні виникає питання: чи може бути взагалі проведено допит 

спеціаліста у суді за чинним кримінальним процесуальним законодавством. 

На нашу думку, відповідь на це питання є негативною. Оскільки не 

встановлено порядок проведення допиту такої особи та не визначено його 

предмет, режим, умови та ін. Хоча у спеціальних літературних джерелах 

зустрічається й інша позиція. Так, Є. Є. Демидова пише про можливість 

допиту спеціаліста під час судового провадження і відносить його до 

окремого виду допиту [7, с. 189–191]. 

У чинному кримінальному процесуальному законодавстві України 

передбачено ст. 360 КПК України — ―Консультації та роз’яснення 

спеціаліста‖. Так, у ч. 1 ст. 360 КПК України встановлено, що ―під час 
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дослідження доказів суд має право скористатися усними консультаціями або 

письмовими роз’ясненнями спеціаліста, наданими на підставі його 

спеціальних знань‖. У КПК України передбачено змагальну процедуру 

взаємодії зі спеціалістом. Зокрема, у ч. 2 ст. 360 КПК України 

регламентовано, що ―спеціалісту можуть бути поставлені питання щодо суті 

наданих усних консультацій чи письмових роз’яснень. Першою ставить 

запитання особа, за клопотанням якої залучено спеціаліста, а потім інші 

особи, які беруть участь у кримінальному провадженні. Головуючий у 

судовому засіданні має право ставити спеціалістові запитання в будь-який 

час дослідження доказів‖. 

На користь того, що консультації та роз’яснення спеціаліста є окремою 

судовою дією є й те, що відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України консультації 

(роз’яснення) спеціаліста не відносяться до процесуальних джерел доказів. 

Але вони можуть слугувати підставою щодо призначення судової експертиза 

(залучення експерта) у кримінальному провадженні [17, с. 136]. 

Окремим видом допиту є допит експерта в суді. Порядок проведення 

допиту експерта в суді регламентовано ст. 356 КПК України. У літературних 

джерелах допит експерта інколи розглядали як ―форму застосування 

спеціальних знань‖ та пропонували змінити найменування статті ―Допит 

експерта в суді‖ на ―Отримання роз’яснень експерта в суді‖ [5, c.150]. 

Згідно зі ст. 12 Закону України ―Про судову експертизу‖ встановлено 

обов’язок судового експерта надавати роз’яснення щодо даного ним 

висновку на вимогу особи або органу, які залучили експерта, судді, суду. 

У ч. 1 ст. 356 КПК України регламентовано, що за клопотанням 

сторони кримінального провадження або за власною ініціативою суд має 

право викликати експерта для допиту для роз’яснення висновку. Перед 

допитом експерта головуючий встановлює його особу та приводить його до 

присяги. Після цього головуючий попереджає експерта про кримінальну 

відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку. 

Положення цієї норми КПК України передбачають первинність 

надання висновку експерта, і вторинність проведення його допиту у суді. 

Є. Є. Демидова підкреслює, що відповідно до чинного КПК України допит 

судового експерта може бути проведений тільки після того, як усі 

дослідження завершені, висновок оформлений і наданий суду [7, с. 66]. 

Окрім того, автор слушно зазначає, що неприпустимо допитувати як 

судового експерта іншу обізнану особу, якщо вона не надавала висновку, з 

приводу якого ведеться допит [7, с. 66–67]. 

За чинним КПК України передбачено змагальний характер допиту 

експерта. У ч. 2 ст. 356 КПК України встановлено, що експерта, який 

проводив експертизу за зверненням сторони обвинувачення, першою допитує 

сторона обвинувачення, а експерта, який проводив експертизу за зверненням 

сторони захисту, — сторона захисту. Після цього експерту можуть бути 

поставлені запитання потерпілим, цивільним позивачем, цивільним 

відповідачем, їх представниками та законними представниками, 

представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, а 
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також головуючим та суддями. Положення даної норми закону слід розуміти 

так, що допит експерта проводиться у два етапи — спочатку прямий допит, а 

після цього перехресний [17, с.127]. Окрім того, суд має право призначити 

одночасний допит двох чи більше експертів для з’ясування причин 

розбіжностей в їхніх висновках, що стосується одного і того самого предмета 

чи питання дослідження (ч. 4 ст. 356 КПК України). 

Допит експерта в суді здійснюється з метою роз’яснення його 

висновку. Хоча, Є. Є. Демидова вказує, що предмет допиту судового 

експерта не співпадає з предметом його роз’яснень. Предмет його роз’яснень 

охоплює факти відомі йому у зв’язку з проведенням конкретної експертизи. 

Предметом його допиту є більш широкий комплекс обставин, що підлягає 

встановленню [7, с. 97]. 

У ч. 3 ст. 356 КПК України передбачено, що експерту можуть бути 

поставлені запитання щодо наявності в експерта спеціальних знань та 

кваліфікації з досліджуваних питань (освіти, стажу роботи, наукового 

ступеня тощо), дотичних до предмета його експертизи; використаних 

методик та теоретичних розробок; достатності відомостей, на підставі яких 

готувався висновок; наукового обґрунтування та методів, за допомогою яких 

експерт дійшов висновку; застосовності та правильності застосування 

принципів та методів до фактів кримінального провадження; інші запитання, 

що стосуються достовірності висновку. У ч. 5 ст. 356 КПК України 

регламентовано, що кожна сторона кримінального провадження для 

доведення або спростування достовірності висновку експерта має право 

надавати відомості, які стосуються знань, вмінь, кваліфікації, освіти та 

підготовки експерта. 

Висновки. Підсумовуючи все вище викладене можна констатувати, що 

в системі судових дій вербального характеру важливе місце посідає допит. 

Проведення прямого, перехресного та шахового допиту притаманно 

змагальному судовому процесу. Висловлені також певні міркування щодо 

предмета допиту експерта в суді та сутності самостійної судової дії — 

консультації та роз’яснення спеціаліста. У механізмі проведення судового 

допиту суттєву роль в отриманні об’єктивних показань відіграє постановка 

запитань допитуваному різними сторонами кримінального провадження. 

Пропонується внести зміни до ч. 7 ст. 352 КПК України та встановити 

законодавчу заборону на постановку навідних запитань під час перехресного 

допиту. 
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ТАКТИКА ДОТРИМАННЯ СЛІДЧОЇ ТАЄМНИЦІ ЯК ФОРМА 

УСУНЕННЯ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ 

 

Анотація. Стаття присвячена проблемі зміни кримінального та 

кримінального процесуального законодавства в частині визначення слідчої 

таємниці (таємниці досудового розслідування), можливості її 

запровадження та повноважень осіб, які здійснюють досудове 

розслідування. Це зумовило повернення автора до проблеми тактики 

дотримання слідчої таємниці як форми усунення протидії розслідуванню 

злочинів. Для цього було здійснено аналіз поняття слідча таємниця, її меж, 

суб’єктів, які можуть здійснювати повноваження з встановлення режиму 

таємності у відповідному кримінальному провадженні. Після цього автор 

намагався визначити тактичні особливості дотримання слідчої таємниці. 

Ключові слова: криміналістична тактика, тактика дотримання слідчої 

таємниці, слідча таємниця, розслідування злочину. 
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TACTICS OF FOLLOW-UP TREATMENT AS A FORM OF 

COMPLIANCE WITH CRIMINAL INVESTIGATION 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of the changes of criminal 

law and criminal procedural law in the part concerning the determination of the 

investigatory privilege (investigatory secret), the possibility of its introduction and 

the powers of those who carry out pre-trial investigations (investigator, 

prosecutor, forensic intelligence agent). Because of this author returned to the 

problem of tactics of observance of the investigatory privilege as a form of 
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neutralization of counteraction to crime investigation. For this purpose, an 

analysis was made of the concept of an investigatory privilege, its limits, the 

subjects who may exercise authority to establish a regime of secrecy in the 

appropriate criminal proceedings. After this the author tried to determine the 

tactful features of compliance with the investigatory privilege. 

Keywords: criminalistics tactics, tactics of keeping of investigatory 

privilege, investigatory privilege, crime investigation. 

 

Постановка проблеми. Зміни кримінального та кримінального 

процесуального законодавства в частині визначення слідчої таємниці, 

можливості її запровадження та повноважень осіб, які здійснюють досудове 

розслідування потребує повернення до проблем тактики дотримання слідчої 

таємниці як форми усунення протидії розслідуванню злочинів. 

Метою цієї статті є дослідження тактики дотримання слідчої таємниці, 

її поняття та меж, для усунення протидії розслідуванню злочинів. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження інституту слідчої таємниці 

набуває все більшого значення в зв’язку з різким зростанням протидії 

розслідуванню з боку зацікавлених осіб. Члени організованих злочинних 

груп проводять розвідувальні та контррозвідувальні заходи з метою 

здійснення цілеспрямованої протидії правоохоронним органам. 

Представники кримінальних структур здійснюють активні та небезуспішні 

зусилля, спрямовані на схиляння до зрадництва працівників правоохоронних 

органів [10, с. 4]. 

Надання протидії вирішенню завдань розслідування з боку 

зацікавлених осіб складає одну із сутнісних особливостей слідчої діяльності, 

що відрізняють її від більшості інших видів людської діяльності [1, с. 98] У 

зв’язку з цим деякі вчені-криміналісти дійшли висновку про існування 

контркриміналістики. Так, В. П. Бахін зазначає, що важливість вивчення 

тактики дій злочинців визначається і тим, що на даний час вона «твориться» 

не лише дослідним шляхом, але й за рахунок створення її теорії. Останнім 

часом стали з’являтися роботи, які містять рекомендації про те, як 

поводитися на слідстві, щоб слідчий не зміг домогтися планованого 

результату [2, c. 14]. 

Особливо організованим злочинним групам властива зацікавленість 

щодо відомостей, які складають таємницю слідства. Спроби злочинців 

одержати таку інформацію стають усе більш активними й агресивними. 

Поширення набули випадки цілеспрямованих ―вербувальних підходів‖ 

кримінальних структур до слідчих і оперативних працівників, які 

представляють різні правоохоронні відомства. Одна з основних цілей 

схиляння працівників правоохоронних органів до зрадництва інтересів 

служби полягає в одержанні «інформатора» кримінальних структур  

[8, с. 3–4]. 

У криміналістичній літературі певним чином зверталася увага на 

проблему дотримання слідчої таємниці, робилися спроби визначити її 

поняття, зміст, значення [4, с. 257–258; 6; 7, с. 80–86; 8; 9, с. 128–129; 10, 
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c. 24–27; 11, с. 126–148]. Разом з тим і зараз залишається недослідженою 

проблема тактики дотримання слідчої таємниці, розробки найбільш 

раціональних прийомів використання відомостей, які її складають. 

Дослідники використовують різні терміни, що позначають сутність 

слідчої таємниці: ―таємниця слідства|‖, ―таємниця попереднього 

розслідування‖, ―таємниця досудового слідства‖, ―таємниця досудового 

розслідування‖, ―таємниця даних дізнання або досудового слідства‖. 

Причому ці терміни використовуються як синоніми. 

Розробка тактичних рекомендацій передбачає визначення поняття 

слідчої таємниці її обсягу і меж. У більш широкому значенні таємниця — це 

інформація (відомості), що відображає особливо важливі інтереси 

обмеженого кола суб’єктів (осіб, організацій, держави), конфіденційність 

якої захищається з метою усунення реальної або потенційної небезпеки 

заподіяння шкоди зазначеним інтересам [8, с. 10]. Tаємниця — це те, що с. 

приховується, відоме не всім; секрет; те, що не підлягає розголошенню [3, с. 

1227]. У такому розумінні розрізняють: 1) державну таємницю; 2) службову 

таємницю (виступає як інструмент, необхідний для здійснення професійної 

діяльності тієї або іншої особи); 3) професійну таємницю (довірену 

представникам певних професій); 4) комерційну таємницю (пов’язану зі 

здійсненням комерційної діяльності); 5) особисту таємницю (особистого 

(приватного) життя) [8, с 11]. 

У спеціальних літературних джерелах звернута увага на певну схожість 

слідчої та державної таємниць. Разом з тим існують і їх відмінності. 

О. Є. Маслов розрізнює державну і слідчу таємницю за такими критеріями: 1) 

державна таємниця спрямована на охорону стосунків між державою та 

іншими суб’єктами, поширення відомостей, про які може завдати шкоди 

безпеці державі. Таємниця досудового розслідування для охорони стосунків 

між представниками правоохоронних органів, які здійснюють розслідування, 

та іншими суб’єктами, поширення відомостей про які може завдати шкоди 

інтересам досудового розслідування; 2) державна таємниця охороняє 

стосунки особливої важливості, розголошення призводить до особливо 

тяжких наслідків, що негативно позначається на суверенітеті країни. 

Таємниця досудового розслідування також спрямована на захист стосунків, 

які відбивають, насамперед, державний інтерес, але рівень спільності даних 

відносин на кілька порядків нижче; 3) державна таємниця законодавчо 

урегульована в ряді нормативних актів. Поняття таємниці досудового 

розслідування законодавчо не закріплене 4) перелік відомостей, які 

складають державну таємницю визначений законодавцем. Перелік 

відомостей, що складають таємницю досудового розслідування законодавчо 

не визначений; 5) законодавцем визначена процедура допуску до державної 

таємниці та порядок розсекречення відомостей які складають державну 

таємницю. Порядок допуску до відомостей, що складають таємницю 

досудового розслідування, їх розсекречення законодавчо не врегульований; 

6) розрізняється відповідальність за посягання на відомості, які складають 
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державну та слідчу таємниці. Законодавцем більш тяжке покарання 

встановлене державної за розголошення таємниці [8, с. 11–12]. 

Таким чином, слідча таємниця являє собою різновид службової 

таємниці, пов’язаної з особливостями розслідування кримінальних 

проваджень, процесом пізнання та встановлення істини у відповідному 

провадженні. Іншими словами, слідча таємниця зумовлена специфікою 

професійної діяльності слідчого — ―безпосереднього виконавця‖ досудового 

розслідування кримінального провадження. Слідчий — процесуальна фігура, 

посадова особа, уповноважена здійснювати досудове розслідування. Згідно 

ч.ч. 1, 5 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та 

своєчасність здійснення процесуальних дій. Здійснюючи свої повноваження, 

він є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що 

не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної 

влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та 

організації, службові особи, інші фізичні особи зобов’язані виконувати 

законні вимоги та процесуальні рішення слідчого. 

Слідча таємниця — відомості, які стосуються обставин, що підлягають 

до у кримінальному провадженні. Це відомості, які в інтересах слідства не 

розголошуються, а можуть бути розголошені тільки з дозволу слідчого, у 

провадженні якого перебуває кримінальна справа (провадження) [12, с. 220]. 

О. Є. Маслов пише, що під таємницею досудового розслідування розуміється 

охоронювана кримінальним процесуальним і кримінальним законом 

інформація (відомості) що відображає інтереси розслідування по 

кримінальній справі (провадженню) конфіденційність якої визначається 

слідчим (дізнавачем) або прокурором і захищається з метою усунення 

реальної або потенційної небезпеки заподіяння шкоди зазначеним інтересам 

[8, с. 12] С. Д. Iгнатов зазначає, що слідча таємниця — це обмежені строком 

досудового слідства відомості, які мають, на думку слідчого, відношення до 

обставин, що підлягають доказуванню по кримінальній справі 

(провадженню), яка перебуває в його провадженні, приховувані від інших, 

відомі не всім, можливо, не пізнані, які можуть бути розголошені до суду 

лише з дозволу слідчого [4, с. 257]. 

Запропоновані визначення слідчої таємниці дещо відрізняються одне 

від одного і мають певні неточності. Так, не зрозуміло, ким визначається 

слідча таємниця та конфіденційність, ким установлюються її межі слідчим 

або й іншими особами — прокурором або особою, що здійснює оперативно-

розшукову діяльність). Викликає заперечення те, що присутнє певне 

суб’єктивне нашарування щодо відомостей, які складають таку таємницю, 

оскільки вказується, що це ―відомості, які мають, на думку слідчого, 

відношення до обставин, що підлягають доказуванню‖, або тим більше — 

відомості ―можливо, не пізнані‖. 

Визначення істотних ознак слідчої таємниці передбачає необхідність 

здійснення аналізу чинного законодавства, яке регламентує заборону на 

розголошення даних досудового розслідування. Так, у кримінальному 

процесуальному законодавстві України визначається порядок 
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недопустимості розголошення даних досудового розслідування. У статті 222 

КПК України встановлюється, що відомості досудового розслідування можна 

розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в 

якому вони визнають можливим. У необхідних випадках слідчий, прокурор 

попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у 

зв’язку з участю в ньому, про їх обов'язок не розголошувати такі відомості 

без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового 

розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену 

законом. 

Формулювання статті кримінального процесуального закону містить 

указівку на те, що відомості досудового розслідування можуть бути 

розголошені в обсязі, оголошені в обумовленому слідчим (прокурором). Це 

досить вільне трактування може спричинити певну свавілля слідчого або 

прокурора в дачі дозволів і повідомленні інформації з кримінального 

провадження. У цьому разі кожен слідчий (прокурор) може суб’єктивно 

оцінювати обсяг інформації який відбиває інтереси розслідування по 

кримінальному провадженню. 

Кримінальне законодавство України встановлює відповідальність за 

Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового 

розслідування (ст. 387 КК України). За ч. 1 ст. 387 КК України суб’єктом 

злочину можуть бути три категорії осіб: а) особи, які залучаються до 

виконання завдань оперативно-розшукової діяльності й сприяють 

оперативним підрозділам в її здійсненні; б) учасники досудового 

розслідування: захисник, потерпілий, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, 

цивільний позивач, і відповідач, тощо; в) особи, які були присутніми під час 

здійснення оперативно-розшукової діяльності або провадження досудового 

розслідування: понятий, педагог, психолог, лікар, тощо. Підозрюваний та 

обвинувачений відповідальності за ст. 387 КК України не підлягають [5, 

c. 886]. До проблеми співвідношення таємниці оперативно-розшукової 

діяльності та таємниці досудового розслідування відноситься ще проблема 

поява в КПК України негласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться в 

межах саме досудового розслідування. Треба мати на увазі, що дані, які 

отримуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій мають 

корені з даних оперативно-розшукової діяльності, однак до таких не 

відносяться. Тому їх розголошення після попередження слідчим, прокурором 

про неможливість їх розголошення призводить до вчинення злочину, 

передбаченого ст. 387 КК України (в частині розголошення даних досудового 

розслідування). 

За частиною 2 статті 387 КК України суб’єктом злочину є: суддя, 

слідчий суддя,  народний засідатель, присяжний, прокурор, слідчий, 

працівник оперативно-розшукового органу. Причому за ч. 2 ст. 387 КК 

України особа визнається суб’єктом злочину незалежно від того, чи брала 

вона безпосередньо участь в оперативно-розшуковій діяльності або в 

досудовому розслідуванні [5, c. 886]. Окрім цього, для притягнення до 

відповідальності за ч. 2 ст. 387 КК України на нашу думку, до цього переліку 
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необхідно віднести також і начальника органу досудового розслідування, 

оскільки він організовує досудове розслідування. Згідно з чинним 

кримінальним процесуальним законодавством,  Керівник органу досудового 

розслідування уповноважений: 1) визначати слідчого (слідчих), який 

здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового 

розслідування слідчою групою — визначити старшого слідчої групи, який 

керуватиме діями інших слідчих; 2) відсторонювати слідчого від проведення 

досудового розслідування мотивованою постановою за ініціативою 

прокурора або з власної ініціативи з наступним повідомленням прокурора та 

призначати іншого слідчого за наявності підстав, передбачених цим 

Кодексом, для його відводу або у разі неефективного досудового 

розслідування; 3) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, 

давати слідчому письмові вказівки, які не можуть суперечити рішенням та 

вказівкам прокурора; 4) вживати заходів до усунення порушень вимог 

законодавства, у випадку їх допущення слідчим; 5) погоджувати проведення 

слідчих (розшукових) дій та продовжувати строк їх проведення у випадках, 

передбачених цим Кодексом; 6) здійснювати досудове розслідування, 

користуючись при цьому повноваженнями слідчого; 7) здійснювати інші 

повноваження, передбачені цим Кодексом (ст. 39 КПК України). 

Вивчення правової регламентації заборони на розголошення даних 

дізнання або досудового слідства свідчить про відсутність законодавчого 

закріплення конкретного змісту відомостей, які складають слідчу таємницю. 

Між тим, визначення таких відомостей має важливе практичне значення. 

Результати анкетування слідчих прокуратури та МВС України свідчать, що 

92% практичних працівників вважають слідчу таємницю необхідною. 

Причому, на їх думку, відомостей, які до можуть бути віднесені до слідчої 

таємниці, належать: усі дані досудового слідства (42 %); інформація стосовно 

результатів окремих слідчих дій (38 %); відомості стосовно висунутих версій 

і напрямків розслідування (37 %); інформація стосовно окремих учасників 

кримінального процесу (24 %); інше (8 %) [13, c. 106]. У криміналістичній 

літературі робилися спроби класифікації відомостей, які складають слідчу 

таємницю Так, на думку О. Є. Маслова, класифікацію відомостей, які 

складають зміст слідчої таємниці, можна провести за декількома підставами: 

1) стосовно об’єктів захисту відомості, які утворюють таємницю досудового 

розслідування, можуть бути класифіковані на такі види: а) відомості, що 

стосуються посадових осіб-працівників правоохоронних органів; 

б) відомості, що стосуються інших в учасників кримінального провадження; 

2) за суб’єктами засекречування відомості, що стосуються таємниці на 

досудового розслідування, можуть бути підрозділені на відомості, 

засекречені: а) слідчим; б) прокурором; в) особою, яка здійснює оперативно-

розшукову діяльність; 3) залежно від необхідності засекречування відомості, 

які складають слідчу таємницю, можуть бути підрозділені на а) відомості, що 

повинні складати таємницю досудового розслідування при розслідуванні 

кожного кримінального провадження незалежно від категорії; б) відомості, 

віднесення яких до таємниці досудового розслідування залежить від 
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слідчого, прокурора, особи, яка здійснює оперативно-розшукову діяльність. 

Такі відомості можуть бути поділені і за іншими критеріями класифікації на 

відповідні види слідчої таємниці [7, c. 80–86]. 

Такий підхід заслуговує на увагу, оскільки дозволяє глибше пізнати 

внутрішній зміст і сутність слідчої таємниці, її обсяг і межі. Водночас 

виникає проблема співвідношення даних досудового розслідування і слідчої 

таємниці. У криміналістичній літературі навіть траплялися пропозиції 

закріплення терміну ―слідча таємниця‖ в кримінальному та кримінальному 

процесуальному законодавстві [8, c. 15], оскільки це поняття є більш 

вузьким. 

Не піддаючи критиці цей підхід , необхідно зазначити, що 

встановлення меж слідчої таємниці (таємниці досудового розслідування) є 

доцільним. Тільки виходячи з обсягу поняття «слідча таємниця» повинен 

діяти і приймати рішення конкретний слідчий, який безпосередньо здійснює 

досудове розслідування і знає обставини кримінального провадження. Мова 

йде про обмеження принципу гласності, зумовлене важливістю збереження 

відомостей для подальшого розслідування в формі таємниці. 

Висновки. Враховуючи специфічність даних досудового 

розслідування, які потребують збереження секретності, тактика дотримання 

слідчої таємниці передбачає виконання певних правил: 1) визначення 

переліку відомостей по конкретному кримінальному провадженню, що 

складають слідчу таємницю (у відповідній слідчій ситуації); 2) установлення 

кола осіб, залучених до орбіти кримінального судочинства, яких необхідно 

попередити про нерозголошення слідчої таємниці; 3) попередження таких 

осіб про нерозголошення слідчої таємниці в письмовій формі та 

процесуальному порядку; 4) обмеження кола осіб, які присутні при 

провадженні слідчих дій; 5) обмеження допуску до доказової інформації [11, 

c. 137]; 6) встановлення особливостей роботи з доказовою інформацією з 

кримінальним провадженням в групі; 7) установлення заборони на 

невмотивовану передачу кримінального провадження від одного слідчого до 

іншого; 8) визначення порядку взаємодії з оперативними працівниками. 
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ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВІ ОЗНАКИ СУБ’ЄКТІВ, ЩО СПРИЯЮТЬ  

В ОТРИМАННІ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОСОБАМ  

З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 

Анотація. У статті досліджено галузеву правосуб’єктність 

суб’єктів, які сприяють в отриманні соціального обслуговування особам з 

інвалідністю. Встановлено, що її складовими є правоздатність та 

дієздатність. Виділено особливості галузевої правосуб’єктності. 

Проаналізовано процедуру призначення та підтвердження статусу особи з 

інвалідністю. Запропоновано виділити відповідні стадії цієї процедури. 

Розглянуто питання про можливі майбутні зміни правового статусу та 

підпорядкування МСЕК, ЛКК у зв’язку з проведенням реформи 

децентралізації влади та медичної реформи. 
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CONCEPT AND LEGAL SIGNS OF SUBJECTS WHO  

ARE PROVIDED FOR SOCIAL SERVICE WITH DISABILITIES 

 

Abstract. The article studies the branch legal capacity and competence of 

subjects favoring the provision of the disabled people with social services. It has 

been established that it consists of legal capacity and active capacity. It 

distinguishes the peculiarities of the branch legal capacity and competence. The 

article analyzes the procedure for defining and confirming the status of a 

disabled person. It offers to distinguish the corresponding stages of the 

procedure. It considers an issue of probable future variations of the legal status 

and subordination of Medical and Social Assessment Commission and medical 

consultative board because of the devolution of power to the regions and health 

care reform. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день існує значна кількість 

суб’єктів, які сприяють в отриманні соціального обслуговування особам з 

інвалідністю. Однак, неконкретизованість їхніх повноважень, 

невпорядкованість законодавства, яке закріплює їх правовий статус 

ускладнюють процедуру звернення особами з інвалідністю за належним їм 

соціальним обслуговуванням, а у разі звернення — часто зумовлюють 

порушення цього права, негативно впливають на практику застосування 

галузевого законодавства, а відтак потребують наукового дослідження. 

Аналіз останніх досліджень. Питанням теорії права соціального 

забезпечення присвячено роботи представників науки права соціального 

забезпечення України Н. Б. Болотіної, В. Я. Бурака, О. І. Кульчицької, 

С. М. Cинчук, Б. І. Cташківа, Л. П. Шумної. Однак, питання про суб’єктів, 

які сприяють в отриманні соціального обслуговування особам з 

інвалідністю, на нашу думку, є малодослідженим. 

Метою даної статті є сформулювати поняття суб’єктів, які сприяють 

в отриманні соціального обслуговування особам з інвалідністю, встановити 

особливості їх правосуб’єктності, проаналізувати практику застосування 

ними галузевого законодавства.  

Виклад основного матеріалу. Серед соціально-зобов’язаних 

суб’єктів у правовідносинах із соціального забезпечення, важлива роль 

належить тим, повноваження яких пов’язані із здійсненням 

правозастосувальної діяльності, результатом якої є встановлення 

юридичних фактів, необхідних, у тому числі, для реалізації особою з 

інвалідністю права на соціальне обслуговування. 

До суб’єктів, які сприяють в отриманні соціального обслуговування 

особам з інвалідністю належать суб’єкти, які підтверджують юридичні 

факти, що є підставою виникнення права на соціальне обслуговування. 

С. М. Синчук скориставшись лексичним значенням слова ―установник‖ 

(той, хто встановлює що-небудь) та беручи до уваги зміст основних 

обов’язків таких суб’єктів у галузевих правовідносинах, пропонує всіх 

соціально-зобов’язаних суб’єктів процедурних правовідносин позначати 

терміном ―соціальний установник‖ [1, с. 140]. Таку позицію науковця ми 

підтримуємо і суб’єктів, які підтверджують юридичні факти, що є підставою 

виникнення права на соціальне обслуговування, теж позначатимемо 

терміном ―соціальні установники‖.  

Головною умовою вступу соціальних установників у правовідносини 

соціального забезпечення є наявність у них галузевої правосуб’єктності. Під 

галузевою правосуб’єктністю пропонуємо розуміти здатність особи бути 

суб’єктом правовідносин соціального забезпечення. На нашу думку, 

складовими галузевої правосуб’єктності є, відповідно, галузева 

правоздатність та галузева дієздатність. Детально зупинятися на 

дослідженні понять ―галузевої правоздатності‖ та ―галузевої дієздатності‖ 

не потрібно, адже це успішно зроблено у науковій праці О. І. Кульчицької. 

Науковець під галузевою правоздатністю пропонує розуміти зумовлену 

правом невід’ємну властивість особи, яка передбачає можливість мати 
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права і обов’язки у сфері соціального забезпечення. Галузева дієздатність — 

це визначена законом властивість особи, яка передбачає можливість своїми 

діями набувати для себе (чи осіб, яких вона уповноважена представляти) 

право на окремий вид соціального забезпечення та самостійно його 

реалізовувати, а також здатність своїми діями створювати обов’язки у цій 

сфері, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх 

невиконання [2, с. 70]. 

Така галузева правосуб’єктність є загальною властивістю учасників 

усіх галузевих правовідносин. Але оскільки існують різні види 

правовідносин соціального забезпечення, то відповідно, права та обов’язки 

учасників цих видів правовідносин теж не є однаковими. Тому вважаємо, 

що для соціальних установників властива правосуб’єктність з певними 

особливостями. Г. П. Чернявська зазначає, що в даному випадку мова йде 

про процедурну дієздатність (науковець ототожнює поняття 

правосуб’єктності та дієздатності), що за обсягом є частиною галузевої 

дієздатності та означає таку властивість учасника, яка передбачає 

можливість своїми діями набувати для себе (чи осіб, яких він 

уповноважений представляти) процедурних прав та самостійно їх 

реалізовувати, можливість своїми діями створювати процедурні обов’язки, 

самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання з 

метою реалізації права особи на соціальне забезпечення [3, с. 75]. Ми 

схиляємося до думки, що виділяти процедурну правосуб’єктність не 

потрібно, окрім того вчена сама наголошує, що вона за обсягом є частиною 

галузевої правосуб’єктності. Але не заперечуємо, що галузева 

правосуб’єктність соціальних установників має характерні лише їй 

особливості. 

Особливістю галузевої правосуб’єктності усіх соціальних 

установників, на нашу думку, є, по — перше, законодавчі умови її настання. 

По — друге, те, що головним завданням діяльності соціальних установників 

у сфері соціального забезпечення є прийняття індивідуальних актів 

застосування норм права соціального забезпечення, які мають 

правовстановлюючий характер.  

У межах нашого наукового дослідження юридичним фактом — 

підставою виникнення права на соціальне обслуговування є інвалідність. 

Відтак однією із груп соціальних установників у правовідносинах із 

соціального обслуговування осіб з інвалідністю є спеціальні заклади в 

системі охорони здоров’я, що проводять медико-соціальну експертизу осіб, 

які звернулися для встановлення інвалідності, а саме: медико-соціальні 

експертні комісії (МСЕК) та лікарсько-консультативні комісії (ЛКК). Зміст 

та обсяг галузевої правосуб’єктності МСЕК та ЛКК визначено Постановами 

Кабінету Міністрів України ―Про питання медико-соціальної експертизи‖ № 

1317 від 03 грудня 2009 року [4] та ―Деякі питання встановлення лікарсько-

консультативними комісіями інвалідності дітям‖ № 917 від 21 листопада 

2013 року [5].  
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Зараз функціонують Центральна медико-соціальна експертна комісія 

МОЗ і комісії (МСЕК), які організовуються в самостійні центри або бюро 

при департаментах охорони здоров’я обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій. За територіальним 

принципом МСЕК поділяються на Кримську республіканську, обласні, 

центральні міські в містах Київ і Севастополь, міські, міжрайонні і районні 

комісії. Утворюються, реорганізовуються і ліквідуються вищезазначені 

комісії згідно з Положенням про Центральну медико-соціальну експертну 

комісію МОЗ і Положеннями про Кримський республіканський, обласний, 

Київський і Севастопольський міський центр (бюро) медико-соціальної 

експертизи, які затверджуються МОЗ України. На цей час Положення про 

Центральну медико-соціальну експертну комісію Міністерства охорони 

здоров’я України затверджено Наказом МОЗ України № 111-0 від 02 липня 

2012 року. Але Положення про Кримський республіканський, обласний, 

Київський і Севастопольський міський центр (бюро) медико-соціальної 

експертизи на сьогодні не затверджено, а знаходиться у стані розроблення. 

Фінансуються МСЕК, ЛКК за рахунок асигнувань, передбачених відповідно 

Державним бюджетом України, бюджетом Автономної Республіки Крим та 

місцевими бюджетами. 

Для набуття і підтвердження статусу особи з інвалідністю особі 

потрібно пройти медико-соціальну експертизу. Її регламентація 

здійснюється великою кількістю нормативно — правових актів, тому 

проаналізувавши їх, пропонуємо виділити наступні стадії процедури 

призначення та підтвердження статусу особи з інвалідністю МСЕК хворим 

особам, які досягли повноліття і звернулися до комісії для встановлення 

обмеження життєдіяльності, причини і часу настання, групи інвалідності, а 

також компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, реалізація яких 

сприяє медичній, психолого-педагогічній, професійній, трудовій, 

фізкультурно-спортивній, фізичній, соціальній та психологічній реабілітації. 

Така процедура відповідно до п. 1.4 Інструкції про встановлення 

інвалідності має місце після повного медичного обстеження, здійснення 

необхідних досліджень, оцінювання соціальних потреб особи з 

інвалідністю, визначення клініко-функціонального діагнозу, професійного, 

трудового прогнозу, одержання результатів відповідного лікування і 

реабілітації за наявності даних, що підтверджують стійке порушення 

функцій організму людини, обумовлене захворюванням, наслідками травм 

чи вродженими вадами, що спричиняють обмеження життєдіяльності [6]. 

Перша стадія процедури встановлення інвалідності полягає у 

проведенні необхідних медичних обстежень і досліджень. ЛКК лікувально-

профілактичного закладу охорони здоров’я направляє осіб, які звертаються 

для встановлення інвалідності, на огляд МСЕК. Форма направлення 

затверджена МОЗ України [7]. Друга стадія передбачає проведення огляду 

(повторного огляду) особи МСЕК. МСЕК проводить медико-соціальну 

експертизу повним своїм складом у формі засідання. Огляд у МСЕК 

охоплює: 1) вивчення документів, які підтверджують стійке порушення 



183 

функцій організму, зумовлене захворюванням, наслідками травм або 

вродженими вадами, що спричиняють обмеження нормальної 

життєдіяльності особи; 2) опитування хворого; 3) об’єктивне обстеження і 

оцінювання стану всіх систем організму; 4) проведення необхідних 

лабораторних, функціональних та інших методів дослідження всіма членами 

комісії [6]. Третя стадія — це прийняття рішення по справі. На цій стадії 

при прийняті рішення стосовно визнання особи особою з інвалідністю 

останній видається довідка та індивідуальна програма реабілітації. Виписка 

з акта огляду МСЕК у визначений законодавством 3-денний строк 

надсилається нею до органу, в якому особа з інвалідністю перебуває на 

обліку як отримувач пенсії чи державної допомоги, що призначається 

замість пенсії, і разом з індивідуальною програмою реабілітації, випискою з 

акта огляду комісії про результати визначення ступеня втрати професійної 

працездатності (у відсотках) і потреби в наданні додаткових видів 

допомоги — органу, що здійснює загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. Четверта стадія — можливість оскарження рішення по справі. 

У разі незгоди із рішенням районної, міжрайонної, міської МСЕК хворий, 

потерпілий від нещасного випадку на виробництві чи від професійного 

захворювання, або особа з інвалідністю має право у встановлений законом 

місячний термін після одержання висновку МСЕК подати письмову заяву до 

Кримської республіканської, обласної, Київської і Севастопольської 

центральних міських комісій або до комісії, в якій він проходив огляд, чи до 

відповідного управління охорони здоров’я [4]. 

Особам, які не досягли повноліття або є потерпілими від нещасного 

випадку на виробництві віком від 15 до 18 років інвалідність 

встановлюється та підтверджується лікарсько-консультативною комісією 

(ЛКК). Згідно з Положенням про лікарсько-консультативну комісію цей 

орган функціонує в закладах охорони здоров’я МОЗ АРК, структурних 

підрозділах з питань охорони здоров’я обласних, Київської та 

Севастопольської міських держадміністрацій. В установленому законом 

порядку утворюються: Центральна комісія МОЗ АРК, центральні обласні, 

центральні міські в містах Київ та Севастополь, міські, районні, міжрайонні, 

районні в містах комісії. Відповідно до п.4 Порядку встановлення лікарсько-

консультативними комісіями інвалідності дітям МСЕ проводиться цими 

комісіями з метою встановлення дітям категорії ―дитина з інвалідністю‖ або 

―дитина з інвалідністю підгрупи А‖ за направленням лікаря, який надає 

первинну медичну допомогу, закладу охорони здоров’я, на обліку в якому 

стоїть дитина. МСЕ проводиться після повного медичного обстеження, 

проведення необхідних досліджень, оцінювання соціальних потреб дитини, 

визначення клініко-функціонального діагнозу, вжиття лікувальних і 

реабілітаційних заходів та отримання їх результатів і за наявності 

документів, що підтверджують стійкий розлад функцій організму, 

зумовлений захворюваннями, травмою (її наслідками) або вродженими 

вадами, що призводять до обмеження життєдіяльності дитини [5].  



184 

Процедура встановлення і підтвердження статусу особи з інвалідністю 

для неповнолітніх осіб та осіб, які є потерпілими від нещасного випадку на 

виробництві віком від 15 до 18 років також складається з відповідних 

стадій. Перша стадія — подання лікарем, який надає первинну медичну 

допомогу, закладу охорони здоров’я, на обліку в якому стоїть дитина, 

необхідних документів для проведення МСЕ. Друга стадія — проведення 

медико-соціальної експертизи. Організаційною формою її проведення є 

засідання, участь у якому обов’язково беруть голова ЛКК, лікарі за 

спеціальностями, спеціаліст з реабілітації, лікар-психолог або 

практикуючий психолог. Третя стадія полягає у прийняті ЛКК рішення по 

справі, яке комісія приймає більшістю голосів. Відомості про результати 

МСЕ вносяться до медичного висновку на дитину з інвалідністю і до 

протоколу засідання ЛКК, що підписуються головою і членами комісії і 

засвідчуються печаткою закладу охорони здоров’я. У 3-денний строк ЛКК 

надсилає медичний висновок і копію індивідуальної програми реабілітації 

до органу, у якому дитина з інвалідністю перебуває на обліку, а при 

первинному встановленні категорії ―дитина з інвалідністю‖ — до органу 

соціального захисту населення за місцем її проживання. Четверта стадія — 

це оскарження рішення по справі. У разі незгоди з рішенням комісії дитина, 

старша 15 років і/або її батьки або законний представник протягом місяця з 

дня отримання висновку ЛКК мають право звернутися із заявою до 

відповідних органів медико-соціальної експертизи або оскаржити це 

рішення у суді. 

На відміну від вітчизняної процедури встановлення інвалідності 

дітям, в країнах ЄС інвалідність як дітям, так і повнолітнім особам 

встановлюється одним і тим самим органом медико-соціальної експертизи. 

Для прикладу, у Федеративній Республіці Німеччині для отримання статусу 

особи з інвалідністю незалежно від віку особи, необхідно звернутися у 

відомство соціального забезпечення при Земельному управлінні з питань 

охорони здоров’я й соціального забезпечення, що є єдиним органом, до 

компетенції якого входять призначення й визначення ступеня інвалідності 

[13, с. 58]. 

Ми пропонуємо щоб в Україні також переклали повноваження зі 

встановлення інвалідності дітям, що на даний час мають ЛКК, які 

функціонують при лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я, 

на МСЕК. Перекладення повноважень з одного органу медико-соціальної 

експертизи на інший, зробить процедуру встановлення інвалідності більш 

доступною. Так, непотрібно буде залучати до ЛКК фахівця з необхідною 

спеціалізацією, коли матиме місце огляд (переогляд) дітей, які потребують 

встановлення інвалідності у спеціалізованих МСЕК. При здійсненні медико-

соціальної експертизи одним органом буде скорочено час процедури 

встановлення інвалідності за рахунок передачі документів з однієї комісії до 

іншої, після досягнення особою повноліття.  

Рішення МСЕК, ЛКК про встановлення ступеня обмеження 

життєдіяльності людини, причини, час настання, групу інвалідності, а також 
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ступінь втрати професійної працездатності працівників, які зазнали каліцтва 

чи іншого ушкодження здоров’я, що пов’язане з виконанням їхніх трудових 

обов’язків є правозастосувальним актом, який визначає право особи, у тому 

числі і на соціальне обслуговування. Отже, головним завданням МСЕК, 

ЛКК як суб’єктів, що сприяють у наданні соціального обслуговування особі 

з інвалідністю є прийняття рішення про підтвердження наявності 

інвалідності, яка є однією із підстав виникнення права особи на соціальне 

обслуговування. Реалізація ж права особи з інвалідністю на соціальне 

обслуговування, покладається на інших суб’єктів правовідносин 

соціального забезпечення. 

За наведеними вище ознаками МСЕК, ЛКК (порядок створення, 

підпорядкування, фінансування) можна віднести до державних установ. Але 

державні установи наділені статусом юридичної особи, а відповідно до 

Положення про медико-соціальну експертизу, Порядку встановлення 

лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям МСЕК, ЛКК не є 

юридичними особами. Відтак, згідно із законодавством, випливає, що 

МСЕК, ЛКК швидше, є структурними підрозділами управлінь охорони 

здоров’я відповідних місцевих державних адміністрацій. Ми пропонуємо, 

все ж таки, закріпити у законодавчих актах, що МСЕК, ЛКК є юридичними 

особами. Це сприятиме усуненню неточностей пов’язаних з правовим 

статусом МСЕК, ЛКК. 

На сьогоднішній день, центри медико-соціальної експертизи 

перебувають у віданні Міністерства охорони здоров’я України та 

підпорядковуються відповідним місцевим департаментам охорони здоров’я. 

Реабілітологи МСЕК розробляють індивідуальні програми реабілітації для 

осіб з інвалідністю. Але показники виконання заходів вказаних в цих 

індивідуальних програмах реабілітації досить низькі. Така ситуація, на нашу 

думку, зумовлена, по-перше, недостатньою кількістю реабілітаційних 

центрів, по-друге, обмеженими фінансовими можливостями, по-третє, 

погано налагодженою системою комунікації між суб’єктами, які надають чи 

сприяють у наданні соціального обслуговування. 

Окрім того, пам’ятаємо, що реабілітація — це система медичних, 

психологічних, педагогічних, фізичних, професійних, трудових, 

фізкультурно-спортивних, соціально-побутових заходів, спрямованих на 

надання допомоги у відновленні та компенсації порушених або втрачених 

функцій організму для досягнення і підтримання соціальної та матеріальної 

незалежності, трудової адаптації та інтеграції у суспільство, а також 

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами 

реабілітації і виробами медичного призначення [8]. Із наведеного 

визначення, бачимо, що реабілітація — це система із великою кількістю 

елементів. І тому весь цей ―набір‖ елементів, їх якість, доступність, умови 

надання, на нашу думку, повинен контролювати такий державний орган, 

підприємство чи установа, яка б могла також налагодити належну систему 

комунікації між суб’єктами правовідносин із соціального обслуговування. 

МСЕК не наділена такими повноваженнями, МОЗ цим питанням не 
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опікується. А місцеві департаменти охорони здоров’я приділяють більшу 

увагу освоєнню бюджетів, ані ж соціальній складові. 

Останніх декілька років зазначене питання активно обговорювалося. 

Представники Національної асамблеї людей з інвалідністю України 

пропонували створити окремий державний орган — Незалежний центр 

медико-соціальної експертизи. Однак питання вирішилося дещо по-іншому. 

У Прикінцевих положеннях ЗУ ―Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо підвищення пенсій‖ від 10 жовтня 2017 року 

передбачено для Кабінету міністрів України, у шестимісячний термін із дня 

набрання його чинності, необхідність підготовки та подання на розгляд 

Верховної Ради України законопроекту щодо передачі підвідомчості органів 

медико-соціальної експертизи від центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я до 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики [9]. 

Деякі керівники місцевої влади, що контролюють діяльність МСЕК 

сприйняли державну ініціативу щодо зміни підпорядкування по-своєму. 

Йдеться, зокрема, про Полтавщину та ініціативу директора Департаменту 

охорони здоров’я Полтавської ОДА В. Лисака, який не чекаючи Закону, що 

визначить підпорядкування, структуру та діяльність МСЕК у майбутньому, 

вирішив від’єднати комісії області від загальної мережі. Влітку 2017 року 

голова Департаменту ініціював рішення про ліквідацію МСЕК в 

Полтавській області та створення на їх місці комунальних підприємств. 

Ініціативу Голови Департаменту підтримала Полтавська ОДА. На 

сьогоднішній день Полтавська обласна МСЕК є ліквідованою, а МОЗ 

видало Департаменту охорони здоров’я Полтавської області ліцензію для 

новоутвореного комунального підприємства ―Полтавська обласна МСЕК‖. 

Як бачимо, у своїх діях Голова Департаменту охорони здоров’я Полтавської 

ОДА керується положеннями медичної реформи, яка передбачає 

можливість створення комунальних підприємств на базі державних закладів 

медичної допомоги.  

Отже, реформа децентралізації влади та медична реформа [10, 11] дає 

можливість кожній територіальній громаді створити своє комунальне 

підприємство МСЕК. Але у нас виникає запитання: яким чином буде 

фінансуватися таке комунальне підприємство? Адже якщо на первинному 

рівні медичних закладів (сімейна медицина та швидка допомога), ―гроші 

йдуть за пацієнтом‖. На вторинному рівні (поліклініки, лікарні) гроші 

мають йти на послуги для пацієнтів. То стосовно третинного рівня, до якого 

належать МСЕК, поки що невідомо як вони будуть фінансуватися та як 

виплачуватиметься субвенція. Тому, на нашу думку, аналізуючи досвід 

країн Європейського Союзу у цьому питанні, вважаємо, що краще передати 

МСЕК у підвідомчість Міністерству соціальної політики України. 

Ще однією групою соціальних установників, які сприяють у наданні 

соціального обслуговування особам з інвалідністю, на нашу думку, є 

державні органи, установи, організації правовстановлювальна функція яких 
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у правовідносинах соціального забезпечення зумовлена основним видом їх 

діяльності. Так, якщо особа з інвалідністю подала заяву про надання їй 

соціального обслуговування територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), то місцевий орган виконавчої 

влади, для визначення потреби у соціальному обслуговуванні, звертається 

до закладу охорони здоров’я з метою одержання медичного висновку про 

здатність конкретної особи до самообслуговування та потребу у постійній 

сторонній допомозі, а також до нотаріуса для отримання витягу з 

Державного реєстру правочинів про відсутність (наявність) укладеного 

громадянином договору довічного утримання (догляду) [12]. Якщо ж 

необхідно з’ясувати склад сім’ї особи з інвалідністю, то місцевий орган 

виконавчої влади звертається до ЖЕКів, сільських рад, які встановлюють 

факт перебування на утриманні, родинних зв’язків, склад сім’ї, місце 

проживання особи. 

Висновки. Отже, головною умовою вступу соціальних установників у 

правовідносини соціального забезпечення є наявність у них галузевої 

правосуб’єктності. Складовими галузевої правосуб’єктності соціальних 

установників є галузева правоздатність та галузева дієздатність. 

Особливістю галузевої правосуб’єктності усіх соціальних установників є, 

по — перше, законодавчі умови її настання, по — друге, те, що головним 

завданням діяльності соціальних установників у сфері соціального 

забезпечення є прийняття індивідуальних актів застосування норм права 

соціального забезпечення, які мають правовстановлюючий характер.  

Таким чином, суб’єкт, що сприяє в отриманні соціального 

обслуговування особі з інвалідністю — юридична особа, якій властива 

правосуб’єктність за правом соціального забезпечення, основу правового 

статусу якого становить юридичний обов’язок встановити обставину 

інвалідності та інші юридичні факті, які необхідні для реалізації особою 

права на соціальне обслуговування. 

До суб’єктів, які сприяють в отриманні соціального обслуговування 

особам з інвалідністю належать МСЕК, ЛКК, а також державні органи, 

установи, організації правовстановлювальна функція яких у 

правовідносинах соціального забезпечення зумовлена основним видом їх 

діяльності. Пропонуємо повноваження ЛКК із встановлення інвалідності 

дітям перекласти на МСЕК. Закріпити на законодавчому рівні, що МСЕК є 

юридичними особами та передати їх підвідомчість Міністерству соціальної 

політики України. 

 

Література: 

1. Синчук С. М. Правовідносини соціального забезпечення: суб’єкти, зміст, 

об’єкти: монографія / С. М. Синчук. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 

2015. — 422 с. 

2. Кульчицька О. І. Суб’єкти права соціального забезпечення : дис. 

кандидата юрид. наук: 12.00.05 / Кульчицька Олена Іванівна. — Львів, 

2006. — 187 с. 



188 

3. Чернявська Г. П. Процедурні правовідносини соціального забезпечення : 

дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чернявська Галина Павлівна. — 

Львів, 2014. — 215 с. 

4. Питання медико-соціальної експертизи : Постанова Кабінету Міністрів 

України від 03 грудня 2009 року № 1317 // Офіційний вісник України. — 

2009. — № 95. — Ст. 52. 

5. Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями 

інвалідності дітям : Постанова Кабінету Міністрів від 21 листопада  

2013 року № 917 // Офіційний вісник України. — 2013. — № 100. —  

Ст. 20. 

6. Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності : Наказ 

Міністерства охорони здоров’я України від 05 вересня 2011 року  

№ 561 // Офіційний Вісник України. — 2011. — № 91. — Ст. 251. 

7. Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації 

№ 088/о ―Направлення на медико-соціальну експертну комісію 

(МСЕК)‖ : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 

2012 року № 110 // Офіційний Вісник України. — 2012. — № 41. —  

Ст. 215. 

8. Про реабілітацію інвалідів в Україні : Закон України від 6 жовтня 2005 

року № 2961 // Офіційний Вісник України. — 2005. — № 44. — Ст. 15. 

9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення пенсій : Закон України від 03 жовтня 2017 року № 2148 // 

Офіційний Вісник України. — 2017. — № 82. — Ст. 9. 

10. Концепція реформування місцевого самоврядування іа територіальної 

організації влади в Україні : Розпорядженя Кабінету Міністрів України 

від 01 квітня 2014 року. — № 333 // Офіційний Вісник України. — 

2014. — № 30. — Ст. 18. 

11. Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я: 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року 

№ 1013 // Офіційний Вісник України. — 2017. — № 2. — Ст. 72. 

12. Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними 

підрозділами територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) : Постанова Кабінету Міністрів України від 

29.12.2009 р. № 1417 // Офіційний Вісник України. — 2010. — № 1. — 

Ст. 175. 

13. Gembus Martina Willkommen in Berlin [Текст]: (russische version) / 

ubersetzung ins rus.: Valentyna Ostapenko, Martina Gembus. — Berlin: Die 

Beauftragte des Senats von Berlin fur Integration und Migration, 2013. — 

p. 158. 

 

References: 

1. Synchuk S.M. Pravovidnosyny sotsial’noho zabezpechennia: sub’iekty, zmist, 

ob’iekty: monohrafiia / S.M. Synchuk. — L’viv: LNU im. I.Franka, 2015. — 

422 s. 



189 

2. Kul’chyts’ka O. I. Sub’iekty prava sotsial’noho zabezpechennia: dys. … 

kand. iuryd. nauk: 12.00.05 / Kul’chyts’ka Olena Ivanivna. — L’viv, 2006. — 

187 s. 

3. Cherniavs’ka H.P. Protsedurni pravovidnosyny sotsial’noho zabezpechennia: 

dys. kandydata iuryd. nauk: 12.00.05 / Cherniavs’ka Halyna Pavlivna. — 

L’viv, 2014. — 215 s. 

4. Pytannia medyko — sotsial’noi ekspertyzy: Postanova Kabinetu Ministriv 

Ukrainy vid 03 hrudnia 2009 roku № 1317 // Ofitsijnyj visnyk Ukrainy. — 

2009. — № 95. — St. 52. 

5. Deiaki pytannia vstanovlennia likars’ko — konsul’tatyvnymy komisiiamy 

invalidnosti ditiam: Postanova Kabinetu Ministriv vid 21 lystopada 2013 roku 

№ 917 // Ofitsijnyj visnyk Ukrainy. — 2013. — №100. — St. 20. 

6. Pro zatverdzhennia Instruktsii pro vstanovlennia hrup invalidnosti: Nakaz 

Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy vid 05 vepesnia 2011 roku № 561 // 

Ofitsijnyj Visnyk Ukrainy. — 2011. — № 91. — St. 251.  

7. Instruktsiia schodo zapovnennia formy pervynnoi oblikovoi dokumentatsii  

№ 088/o ―Napravlennia na medyko — sotsial’nu ekspertnu komisiiu 

(MSEK)‖: Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy vid 14 liutoho 

2012 roku № 110 // Ofitsijnyj Visnyk Ukrainy. — 2012. — № 41. — St. 215. 

8. Pro reabilitatsiiu invalidiv v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 6 zhovtnia 

2005 roku № 2961 // Ofitsijnyj Visnyk Ukrainy. — 2005. — № 44. — St. 15. 

9. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy schodo 

pidvyschennia pensij: Zakon Ukrainy vid 03 zhovtnia 2017 roku № 2148 // 

Ofitsijnyj Visnyk Ukrainy. — 2017. — № 82. — st. 9. 

10. Kontseptsiia reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ia terytorial’noi 

orhanizatsii vlady v Ukraini: Rozporiadzhenia Kabinetu Ministriv Ukrainy 

vid 01 kvitnia 2014 roku. — № 333 // Ofitsijnyj Visnyk Ukrainy. — 2014. — 

№ 30. — St. 18. 

11. Kontseptsiia reformy finansuvannia systemy okhorony zdorov’ia: 

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 lystopada 2016 roku 

№ 1013 // Ofitsijnyj Visnyk Ukrainy. — 2017. — № 2. — St. 72. 

12. Perelik sotsial’nykh posluh, umovy ta poriadok ikh nadannia strukturnymy 

pidrozdilamy terytorial’noho tsentru sotsial’noho obsluhovuvannia (nadannia 

sotsial’nykh posluh): postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29.12.2009 r. 

№ 1417 // Ofitsijnyj Visnyk Ukrainy. — 2010. — № 1. — St. 175. 

13. Gembus Martina Willkommen in Berlin [Текст]: (russische version) / 

ubersetzung ins rus.: Valentyna Ostapenko, Martina Gembus. — Berlin: Die 

Beauftragte des Senats von Berlin fur Integration und Migration, 2013. — 

p. 158. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 7 

 

ТРУДОВЕ ПРАВО 
 



191 

УДК 349.2 

Бурак В. Я., 

к.ю.н., доцент кафедри соціального права, 

Львівський національний університет імені І. Франка, 

м. Львів. 

 

УЧАСТЬ НЕЗАЛЕЖНОГО ПОСЕРЕДНИКА У ЗАХИСТІ 

КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Анотація. У статті проаналізовано правовий статус незалежного 

посередника, який бере участь у вирішенні колективного трудового спору. 

Акцентовано увагу на недоліках порядку залучення незалежного 

посередника до участі у вирішенні спору. Запропоновано внести зміни до 

чинного законодавства з метою удосконалення процедури залучення його до 

примирних процедур. Проаналізовано особливості правового статусу 

незалежного посередника. Зроблено висновок, що особливості його 

правового статусу визначаються метою діяльності незалежного 

посередника. Особливістю правового статусу незалежного посередника є 

те, що його діяльність обмежена у часі. Акцентовано на необхідності 

удосконалення його правового статусу в частині можливостей залучення 

незалежного посередника до участі у вирішенні колективного трудового 

спору на будь-якій стадії виникнення спору. 

Ключові слова: позасудовий захист колективних трудових прав; 

колективні трудові спори; примирно-третейські процедури; примирні 

органи, незалежний посередник. 
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PARTICIPATION OF AN INDEPENDENT MEDIATOR IN 

PROTECTION OF COLLECTIVE LABOR RIGHTS OF EMPLOYEES. 

 

Abstract. The legal status of an independent intermediary involved in 

solving collective labor disputes is analyzed in the article. The attention is 

focused on the disadvantages of the order of involvement of an independent 

intermediary in participation in the resolution of a dispute. It is proposed to 

amend the current legislation in order to improve the procedure for involving it in 

conciliation procedures. The peculiarities of the legal status of an independent 

mediator are analyzed. It is concluded that the features of his legal status are 

determined by the purpose of the activity of an independent intermediary. The 

peculiarity of the legal status of an independent intermediary is that its activity is 

limited in time. The emphasis is on the need to improve its legal status in terms of 

involving an independent mediator in participating in a collective labor dispute at 

any stage of the dispute. 
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Постановка проблеми. В умовах формування ринку робочої сили 

важлива роль належить проблемі позасудового захисту колективних 

трудових прав працівників. Одним із актуальних напрямів здійснюваної 

реформи є розширення можливостей примирних процедур щодо вирішення 

колективних трудових спорів. Однією з основних примирних процедур є 

посередницька процедура, яка покликана спряти сторонам у пошуку 

взаємоприйнятного рішення. У нових умовах є необхідність переглянути 

теоретичні напрацювання в частині правового статусу органів, які беруть 

участь у посередницьких процедурах. Передусім, це стосується незалежного 

посередника, зважаючи на його особливий статус. Враховуючи великий 

практичний досвід діяльності незалежних посередників необхідно 

використати його з метою удосконалення їх діяльності. 

Аналіз останніх досліджень. Проблему правого статусу незалежних 

посередників досліджували З. Я. Козак, Г. І. Чанишева, В. Л. Костюк, 

В. В. Лазор, М. В. Сокол, С. І. Запара. Однак, зазначені науковці 

досліджували лише окремі аспекти правосуб’єктності цього органу. У той же 

час виникає потреба в комплексному дослідженні правового статусу 

незалежного посередника як суб’єкта посередницьких процедур при 

вирішенні колективних трудових спорів. 

Постановка завдання. Здійснення правового аналізу правового 

статусу незалежного посередника та реалізація ним своїх прав та обов’язків 

як суб’єкта примирних процедур при вирішенні колективних трудових 

спорів. 

Виклад основного матеріалу. Важливу роль у примирних процедурах 

по захисту колективних трудових прав працівників належить посередництву. 

Посередництво являє собою процес урегулювання розбіжностей між 

сторонами колективного трудового спору за допомогою незалежного 

учасника — посередника. [1, с. 95] 

У галузевій літературі посередника відносять до другорядних суб’єктів 

трудових правовідносин, тобто тих, які беруть участь у конкретних 

правовідносинах тільки, якщо виникає потреба або ж якщо їхня участь є 

тимчасовою, після чого вони припиняють своє існування [2, с. 67–68]. 

Поняття та основні засади порядку залучення посередника до захисту 

колективних трудових прав працівників визначені у ст. 10 Закону України 

―Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)‖ [3] та 

Положенні про посередника [4]. Закріплено, що посередник — це 

підготовлена Національною службою посередництва і примирення (далі — 

НСПП) особа, яка в разі визначення її за спільним вибором сторін 

колективного трудового спору (конфлікту), набуває статусу незалежного 

посередника. 
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Посередником може бути особа, яка має повну вищу освіту, не менше 3 

років стажу в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, 

об’єднаннях роботодавців чи профспілок, а також на іншій роботі, пов’язаній 

з регулюванням соціально-трудових відносин, вирішенням колективних 

конфліктів, обізнана з актуальними соціально-трудовими проблемами, 

володіє знаннями трудового законодавства, законодавства і практики 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), успішно пройшла 

атестацію та переатестацію в НСПП. 

Після залучення до вирішення колективного трудового спору 

посередник набуває статусу незалежного посередника. Відповідно до 

положення незалежний посередник — це визначена за спільним вибором 

сторін колективного трудового спору (конфлікту) особа, яка сприяє 

встановленню взаємодії між сторонами, проведенню переговорів, бере участь 

у виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення. 

З метою інформування сторін колективних трудових спорів та для 

забезпечення проведення примирних процедур в Україні формується Список 

посередників, який ведеться Національною службою посередництва і 

примирення. 

Положенням про посередника передбачено, що він залучається до 

участі у вирішенні колективного трудового спору за заявою сторін. Протягом 

24 годин після надходження заяви НСПП або її відділення в Автономній 

Республіці Крим та областях пропонує сторонам колективного трудового 

спору (конфлікту) кандидатури посередників із Списку посередників для 

вибору одного з них. Як видається такі норми положення обмежують право 

сторін у виборі посередника. Більш правильно надати сторонам право 

самостійно обирати незалежного посередника зі списку посередників. 

Основною метою діяльності незалежного посередника є досягнення 

довіри сторін колективного трудового спору (конфлікту), встановлення 

співробітництва між сторонами колективного трудового спору (конфлікту), 

сприяння сторонам колективного трудового спору (конфлікту) в його 

вирішенні на взаємоприйнятних умовах [4]. 

Незалежний посередник здійснює посередницьку діяльність між 

сторонами колективного трудового спору в питаннях налагодження діалогу 

між ними, формування і функціонування примирних органів (примирної 

комісії, примирної комісії за участю незалежного посередника, трудового 

арбітражу), вироблення узгодженого рішення, здатного задовольнити обидві 

сторони соціально-трудових відносин, реалізації рішень примирних органів з 

метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту) [5]. 

Мета діяльності незалежного посередника впливає на його правовий 

статус. 

Є. Є. Березін виділяє особливості правового статусу незалежного 

посередника. 

По-перше, — незалежний посередник обирається сторонами 

колективного трудового спору (конфлікту) для участі у роботі примирної 

комісії (як на самому початку, так і в процесі її роботи). 
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По-друге, — незалежний посередник не є представником сторін 

колективного трудового спору (конфлікту), не асоціюється із членом 

примирної комісії, у зв’язку з чим він не ухвалює рішення примирної комісії. 

По-третє, — діяльність незалежного посередника можлива виключно у 

примирній процедурі, а саме, коли утворена і функціонує примирна комісія. 

Четверте, — діяльність незалежного посередника обмежується 

часом — часом роботи примирної комісії. 

П’яте, — основними завданнями незалежного посередника є сприяння 

встановленню взаємодії між сторонами, проведенню переговорів, участь у 

виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення. 

Шосте, — незалежний посередник має юридичні гарантії (на час його 

роботи у примирної комісії, утвореної відповідно до Закону, гарантується 

збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку, а також на нього 

поширюються гарантії, передбачені Кодексом законів про працю України для 

виборних профспілкових працівників, членів рад (правлінь) підприємств і 

рад трудових колективів. Крім того, незалежному посереднику гарантується 

оплата праці в розмірі не менше середньомісячної заробітної плати та 

відшкодування витрат, пов’язаних з участю у примирній процедурі. 

Останнє сьоме, — незалежний посередник відноситься до суб’єктів 

відповідальності за корупційні правопорушення. [6, с. 22] 

Закон ―Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)‖ наділяє незалежного посередника лише одним 

повноваженням — ініціювати створення сторонами колективного трудового 

спору трудового арбітражу у випадках передбачених законом. У той же час 

Положення про посередника наділяє його наступними повноваженнями: 

- брати участь в усіх засіданнях примирної комісії; 

- проводити консультації з окремими членами примирної комісії; 

- пропонувати сторонам для обговорення та відбору різні варіанти 

вирішення колективного трудового спору (конфлікту); 

- безоплатно отримувати від сторін колективного трудового спору 

(конфлікту), НСПП, органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування інформацію, необхідну для проведення аналізу, розрахунків, 

підготовки обгрунтувань; 

- отримувати копію угоди про вирішення колективного трудового 

спору (конфлікту) та копію протоколу про розбіжності, якщо колективний 

трудовий спір (конфлікт) не врегульовано, в день їх підписання 

представниками сторін; 

- ініціювати утворення трудового арбітражу; 

- попереджати членів примирної комісії про допущені ними чи можливі 

порушення норм чинного законодавства; 

- повідомляти сторони про можливі наслідки недосягнення ними згоди 

по суті колективного трудового спору (конфлікту); 

- на збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку на час 

роботи у примирних органах; 
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- на гарантії, передбачені Кодексом законів про працю України для 

виборних профспілкових працівників, членів рад (правлінь), підприємств і 

рад трудових колективів; 

- на оплату праці в розмірі не менше середньомісячної заробітної плати 

та відшкодування витрат, пов’язаних з участю у примирній процедурі. 

Як бачимо незалежний посередник наділений широким колом прав для 

вирішення сприяння сторонам у вирішенні колективного трудового спору. 

Положення також покладає на незалежного посередника відповідні 

обов’язки: 

- дотримуватись під час участі в роботі примирної комісії норм Закону 

України ―Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)‖, інших законодавчих та нормативно-правових актів, 

Положення про Національну службу посередництва і примирення 

Положення про посередника та Правил етики посередника (незалежного 

посередника); 

- вивчити суть і причини колективного трудового спору (конфлікту) 

перед початком роботи у примирній комісії; 

- з’ясувати наявність достатніх повноважень у членів примирної комісії 

для прийняття зобов’язання від імені сторін колективного трудового спору 

(конфлікту); 

- сприяти створенню у примирній комісії атмосфери, сприятливої для 

вияснення позицій сторін і пошуку компромісу; 

- не вдаватись до упередженості або тиску по відношенню до будь-якої 

з сторін колективного трудового спору (конфлікту); 

- не оприлюднювати у будь-який спосіб свої висновки по суті 

колективного трудового спору (конфлікту) під час примирної процедури без 

згоди на те сторін колективного трудового спору (конфлікту); 

- надавати на вимогу НСПП інформацію стосовно своєї участі у 

примирній процедурі; 

- подавати до НСПП письмовий звіт про підсумки своєї участі у 

примирній процедурі у триденний термін після її закінчення; 

- негайно у письмовій формі повідомити орган НСПП про відмову 

сторін колективного трудового спору (конфлікту) від подальших послуг 

незалежного посередника. 

- бути прикладом законослухняності, неухильно додержувати Правил 

етики посередника (незалежного посередника) й завжди поводитися так, щоб 

зміцнювати віру сторін колективного трудового спору (конфлікту) у чесність, 

незалежність та неупередженість своєї діяльності в якості незалежного 

посередника; 

- уникати будь-якого незаконного впливу на його діяльність, пов’язану 

зі здійсненням сприяння вирішенню колективного трудового спору 

(конфлікту); 

- старанно й неупереджено виконувати покладені на нього обов’язки і 

підтримувати свою професійну компетентність на належному рівні; 
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- утримуватися від поведінки, будь-яких дій або висловлювань, що 

можуть призвести до втрати віри в рівність прав сторін при розгляді 

колективного трудового спору (конфлікту). 

Зміст спеціальної правосуб’єктності незалежного посередника є 

законодавчо обмеженим та визначається вичерпно метою створення такого 

органу. Відповідно до ст. 10 Закону України ―Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)‖ незалежний посередник сприяє 

встановленню взаємодії між сторонами, проведенню переговорів, бере участь 

у виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення. 

Особливістю правового статусу незалежного посередника є те, що його 

діяльність обмежена у часі і метою його діяльності. 

Відповідно до ст. 10 Закону України ―Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)‖ метою діяльності незалежного 

посередника є сприяння встановленню взаємодії між сторонами 

колективного трудового спору, проведення переговорів, участь у виробленні 

примирною комісією взаємоприйнятного рішення. 

Незалежний посередник залучається лише для цієї справи і по 

вирішенню або спливу строку передбаченого для розгляду цього спору його 

статус припиняється. Існування органів, які утворюються для розгляду 

конкретного спору (ad hoc) не є новим в правовій системі України. Так 

законом України ―Про міжнародний комерційний арбітраж‖ передбачено 

можливість створення арбітражу спеціально для розгляду окремої справи [7]. 

Разові суди, суди на окрему справу, суди на певний випадок (ad hoc) 

створюються для розгляду лише однієї справи, процесуально діють на основі 

норм, визначених самими сторонами, після розгляду справи суд припиняє 

свою діяльність [8, с. 289]. 

Незалежний посередник залучається до вирішення колективного 

трудового спору за ініціативою однієї із сторін спору. Буквальне тлумачення 

відповідних положень закону України ―Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)‖ дозволяє зробити висновок про те, що особа 

набуває статусу незалежного посередника з моменту залучення його 

сторонами до вирішення колективного трудового спору і припиняє свою 

діяльність або прийняттям рішення примирною комісією про вирішення 

спору, або по спливу строку діяльності примирної комісії. Момент набуття 

статусу незалежного посередника не викликає заперечень і це 

підтверджується відповідним положенням про посередника, яке затверджене 

НСПП України. 

Як видається, незалежний посередник не може бути залучений до 

вирішення колективного трудового спору до утворення примирної комісії. У 

той же час виходячи із принципів примирно-третейської процедури і самого 

законодавства про колективні трудові спори незалежний посередник може 

бути залучений за ініціативою сторін на будь-якій стадії вирішення спору у 

тому числі і до утворення примирної комісії. У зв’язку з цим у закон 

необхідно внести відповідні зміни надавши право сторонам спору залучати 

незалежного посередника з моменту виникнення колективного трудового 
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спору, а також на стадії розгляду роботодавцем вимог найманих працівників, 

до виникнення спору. 

Натомість момент припинення повноважень незалежного посередника 

викликає ряд застережень. По-перше, у згаданому положенні про 

посередника немає вказівки на припинення його повноважень. Аналіз закону 

дає можливість зробити висновок про те, що діяльність незалежного 

посередника закінчується моментом утворення трудового арбітражу. У той 

же час викликає застереження, чи посередник може брати участі у вирішенні 

колективного трудового спору у трудовому арбітражі? Закон і відповідні 

акти НСПП України відповіді на ці запитання не дають. 

Лазор В. В. зазначає, що сьогодні посередник може діяти лише в 

обмежених рамках існування примирної комісії, що не дає можливості 

цілком розкрити потенціал посередництва як мирного способу вирішення 

колективних трудових розбіжностей [9]. На цю особливість незалежного 

посередника звернув увагу також і Дейнека В. М. [1, с. 38] 

У той же час, виходячи із мети діяльності посередника — примирення 

сторін — можна прийти до висновку, що незалежний посередник може брати 

участь у вирішенні колективного трудового спору на будь-якій його стадії. 

Навіть під час проведення страйку сторони зобов’язані проводити 

переговори з вирішення спору. 

Це підтверджується і положенням про порядок проведення страйку як 

крайнього засобу вирішення колективного трудового спору (конфлікту) та 

примирних процедур під час страйку, яке затверджене Наказом Національної 

служби посередництва і примирення від 18.11.2008 року № 131 [10]. У 

ньому, зокрема, зазначено, що вирішення колективного трудового спору 

(конфлікту) під час страйку здійснюється шляхом: 

- проведення переговорів між органом (особою), що очолює страйк, та 

власником або уповноваженим ним органом (представником), у тому числі із 

залученням до участі в переговорах незалежного посередника та експертів і 

фахівців НСПП; 

- утворення органом (особою), що очолює страйк, та власником або 

уповноваженим ним органом (представником) узгоджувальної комісії, у тому 

числі із залученням до участі в роботі узгоджувальної комісії незалежного 

посередника та експертів і фахівців НСПП. 

І це також надає можливість сторонам для ведення переговорів 

залучати незалежного посередника тому необхідно внести зміни до закону 

надавши право незалежному посереднику брати участь у вирішенні 

колективного трудового спору на будь-якій стадії спору, у тому числі під час 

проведення страйку. Підставами припинення діяльності незалежного 

посередника може бути сплив терміну на який він залучався до вирішення 

спору, а також угода сторін про вирішення колективного трудового спору, 

або про відмову від послуг незалежного посередника. 

Також необхідно надати право незалежному посереднику виступати 

ініціатором утворення примирної комісії. Тому пропонується внести 

відповідні зміни до закону ―Про порядок вирішення колективних трудових 
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спорів (конфліктів)‖, виклавши ч. 2 ст. 8 у такій редакції ―Примирна комісія 

утворюється за ініціативою однієї із сторін, або незалежного посередника, 

якщо він вже залучений сторонами, на виробничому рівні — у триденний, на 

галузевому чи територіальному рівні — у п’ятиденний, на національному 

рівні — у десятиденний строк з моменту виникнення колективного трудового 

спору (конфлікту) з однакової кількості представників сторін‖. 

Ще однією особливістю залучення незалежного посередника до 

вирішення колективного трудового спору є те, що відповідно до чинного 

законодавства сторони вільні у виборі незалежного посередника. Він 

залучається до вирішення спору шляхом укладення відповідної угоди між 

сторонами. Натомість Національна служба посередництва і примирення 

вважає, що посередник пропонується для участі у примирній процедурі 

НСПП або її відділенням в Автономній Республіці Крим та областях за 

письмовою заявою сторін колективного трудового спору (конфлікту) [4]. 

Тобто в даному випадку сторони позбавлені можливості вибору посередника 

для вирішення колективного трудового спору. У зв’язку з цим пропонується 

залучати незалежного посередника з числа підготовлених НСПП осіб за 

угодою між сторонами колективного трудового спору. 

Висновки. Проведене дослідження дозволяє констатувати, що 

незалежний посередник наділений широким спектром повноважень з метою 

сприяння сторонам у вирішенні колективних трудових спорів. Його правовий 

статус потребує удосконалення з метою розкриття можливостей не 

залежного посередника у вирішенні колективних трудових спорів. 

Законодавчо необхідно розвивати інститут незалежних посередників з метою 

перетворення його на унікального, особливого суб’єкта, якому будуть 

притаманні повноваження, що реально підвищать рівень проведення 

примирних процедур. 
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ВЛАСНІСТЬ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

Анотація. Стаття присвячена механізму передачі спільної власності 

територіальної громади у власність об’єднаної територіальної громади 

(далі — ОТГ). Актуальність дослідження цього питання зумовлена 

відсутністю закріпленої норми з даного питання у законодавстві. 

Утворення об’єднаних територіальних громад надало великої актуальності 

даному питанню. У кожній області, районі, де утворилися ОТГ, процес 

передачі об’єктів спільної власності територіальних громад у власність 

ОТГ проходить по-різному. Багато питань виникає щодо розподілу майна 

спільної власності територіальних громад у районах, які повністю покриті 

ОТГ. У цій статті розглянемо механізм передачі об’єктів спільної власності 

територіальних громад району в комунальну власність ОТГ, а також 

проаналізуємо міжнародний досвід з даного питання. 

Ключові слова: власність, право комунальної власності, територіальна 

громада, об’єднана територіальна громада. 
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PROPERTY AT THE CONNECTED TERRITORIAL SOCIETY 

 

Abstract. The article is sanctified to the mechanism of transmission 

ofcommon property of territorial society in property of theincorporated territorial 

society(farther CTS). Actuality ofresearch of this question is predefined by absence 

of theenvisaged norm on this question in a legislation. Formationof the 

incorporated territorial communities gave largeactuality to this question. In every 

area, district, where CTSappeared, the process of transmission of objects 

ofcommon property of territorial communities in property ofCTS passes differently. 

Many questions arise up in relationto distribution of property of common property 

of territorialcommunities in districts, that is fully covered CTS. In the realarticle 

will consider the mechanism of transmission ofobjects of common property of 

territorial communities ofdistrict in community property of CTS, and also will 

analyseinternational experience from given. 
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Постановка проблеми нашого дослідження стосується механізму 

створення спільної власності об’єднаної територіальної громади. Сучасний 

етап формування права комунальної власності характеризується зміною 

підходу до об’єднання спільної комунальної власності. Сьогодні питання 

механізму переходу права комунальної власності в ОТГ не в повній мірі 

висвітлюється як у науковій літературі, так і у законодавстві, і тому розгляд 

даного питання набирає актуальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми права власності в 

цілому, а зокрема, і питання передачі права власності досліджувались у 

працях українських та зарубіжних фахівців різних періодів становлення та 

розвитку права власності: В. М. Алексєєв, В. М. Бабаєв, О. В. Дзера, 

І. О. Дзера, М. П. Кучерявенко, В. В. Луць, Н. О. Саніахметова, 

О. П. Сергеєва, Є. О. Суханова, А. Ткачук, М. Шкільняк, та ін. 

Постановкою завдання є дослідження питання механізму передачі 

спільної власності у власність об’єднаної територіальної громади.  

Виклад основних положень. Існує багато запитань щодо механізму 

передачі спільної власності територіальних громад (ТГ) у власність 

об’єднаної територіальної громади (ОТГ). Однак, на сьогодні існує вже 

безліч прикладів щодо передачі такої власності. Нормативними актами дане 

питання не врегульовано, передача здійснюється на підставі рішень ТГ 

(відповідних рад). 

Процес об’єднання територіальних громад передбачає передачу 

об’єднаній територіальній громаді всього майна, прав та обов’язків 

територіальних громад, що об’єдналися, з дня набуття повноважень 

сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною 

територіальною громадою, тобто ОТГ відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України 

―Про добровільне об’єднання територіальних громад‖ є правонаступником 

усього майна, прав та обов’язків ТГ, що увійшли до її складу [1]. У разі 

об’єднання всіх територіальних громад одного району в одну об’єднану 

територіальну громаду все майно спільної власності територіальних громад 

такого району є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади, 

а пов’язані з таким майном права та обов’язки належать об’єднаній 

територіальній громаді з дня набуття повноважень сільською, селищною, 

міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою. 

Юридична особа — сільська, селищна, міська рада, розміщена в 

адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, є 

правонаступником прав та обов’язків всіх юридичних осіб — сільських, 

селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що 

об’єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською 

радою, обраною об’єднаною територіальною громадою. 

Передача майна відбувається за актом приймання-передачі майна, після 

прийняття відповідних рішень щодо передачі та прийняття майна (або 
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юридичних осіб) радами. При цьому необхідно зазначити, що необхідність 

передачі об’єктів визначається індивідуально, в залежності від їх 

призначення та кола отримувачів послуг. Так лікарні здійснюють 

обслуговування мешканців всього району, у тому числі й мешканців 

об’єднаної територіальної громади, тому їх передача не буде доцільною та 

обґрунтованою. У свою чергу, передача дошкільних навчальних закладів, 

шкіл та ФАПів до власності об’єднаної територіальної громади є 

обґрунтованою та виправданою. У випадку передачі юридичних осіб з 

спільної власності громад до власності об’єднаної територіальної громади, до 

їх статутних документів потрібно буде внести зміни [2]. 

Об’єднана територіальна громада є правонаступником всього майна, 

прав та обов’язків територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної 

територіальної громади, з дня припинення повноважень сільською, 

селищною радою територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної 

територіальної громади. 

Відповідні юридичні особи — сільська, селищна, міська рада, її 

виконавчий комітет об’єднаної територіальної громади є правонаступниками 

прав та обов’язків відповідних юридичних осіб — сільської, селищної ради, її 

виконавчого комітету територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної 

територіальної громади, з дня припинення повноважень сільською, 

селищною радою територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної 

територіальної громади. 

Бюджет територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної 

територіальної громади, виконується окремо до закінчення бюджетного 

періоду з урахуванням особливостей, встановлених цією частиною. 

До завершення періоду окремого виконання бюджету територіальної 

громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, функції 

головного розпорядника, розпорядника бюджетних коштів територіальної 

громади, що приєдналася, продовжують здійснювати відповідні бюджетні 

установи в особі сільського, селищного, міського голови об’єднаної 

територіальної громади, інших керівників бюджетних установ. 

Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади 

може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті сільською, 

селищною радою територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної 

територіальної громади. 

Залишки коштів на кінець бюджетного періоду бюджету 

територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної 

громади, перераховуються до бюджету об’єднаної територіальної громади на 

підставі платіжних доручень за підписом сільського, селищного, міського 

голови об’єднаної територіальної громади. 

Для прикладу охарактеризуємо передачу власності від ТГ до ОТГ у 

Львівській області. 

На сьогодні у Львівській області вже існують 22 об’єднані громади, в 

перспективі ще 71. 
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На Львівщині уклали перший договір про співробітництво 

територіальних громад. Цей договір був укладений 15 березня 2017 року у 

с. Деревні Жовківського району між чотирма територіальними громадами: 

Деревнянська, Кулявська, Любельська і Туринківська. В межах договору 

громади передбачають спільно реалізувати проект із ремонту доріг між 

селами. Впродовж 2017–2019 років громади планують провести капітальний 

ремонт державних доріг Любеля-Туринка та Двірці-Туринка загальною 

протяжністю майже 9 км. Основним способом залучення коштів для 

реалізації цього проекту визначеного договором є участь у конкурсах. 

Найперше це конкурс проектів на фінансування з державного фонду 

регіонального розвитку, а також інші державні та недержавні програми, які 

підтримують такі великі інфраструктурні об’єкти. Для реалізації такої 

ініціативи громади залучилися підтримкою Жовківської районної державної 

адміністрації. Громади передбачають щорічно виділяти для співфінансування 

проекту не менше як 200 тис. грн. кожна. Також немалу фінансову підтримку 

проекту гарантують і представники районної влади. Співробітництво громад 

є одним із прогресивних механізмів територіального розвитку, який 

впроваджений в Україні із 2014 року відповідним Законом України ―Про 

співробітництво територіальних громад‖. Цей механізм дає можливість 

об’єднувати ресурси громад на договірних засадах для досягнення спільних 

цілей та вирішення спільних проблем. Загалом, крім реалізації спільних 

проектів закон передбачає ще чотири інших форми співробітництва. Серед 

них, це делегування повноважень одному із суб’єктів співробітництва; 

спільного фінансування комунальних підприємств установ, організацій; 

створення таких спільних комунальних підприємств, установ, організацій, а 

також утворення спільних органів управління [3]. 

Світовий досвід засвідчує, що децентралізація та розвиток сучасної 

системи місцевого самоврядування стали основними компонентами 

сучасного періоду, зокрема, у країнах Центральної та Східної Європи. Якість 

і темпи реформування місцевих влад у Центральній Європі залишаються 

визначальною позицією стратегії європейської інтеграції, яка тісно пов’язана 

з процесом гармонізації законодавчої бази країн та правової системи ЄС  

[4, с. 178]. 

В усьому світі управлінські послуги — це один із 

системоутворювальних елементів взаємовідносин держави або органів 

місцевого самоврядування з людиною. В адміністративному праві провідних 

країн Заходу (Сполучені Штати Америки, Франція, Англія тощо) правовий 

інститут управлінських послуг є досить відпрацьованим, діє впродовж 

багатьох десятиліть і дає чітке уявлення про функцію демократичної держави 

відносно людини та суспільства. [5, с. 135]. 

Зокрема, унікальними у цьому контексті є стандарти місцевих послуг, 

що застосовуються в Англії. Одним із елементів організації публічних 

послуг, що належать до місцевого самоврядування, є система Best 

Value (Найкраща якість), яка втілюється у життя з 2000 р. і передбачає 

―обов’язок надання послуг згідно з ясними стандартами, які включають як 



206 

вартість, так і якість, за допомогою найбільш ефективних, економічних та 

продуктивних засобів‖. Ключовою частиною цієї системи є визначення 

точних показників ефективності використання та цілей конкретних місцевих 

послуг [6, с. 8]. 

В Іспанії комуни в індивідуальному порядку або в асоціаціях мають 

забезпечити за будь-яких умов такі послуги: освітлення громадських місць, 

збір відходів, прибирання вулиць, постачання питної води та відведення 

забруднених стоків через систему каналізації, утримання в належному стані 

підходів до населених пунктів та покриття доріг громадського користування; 

у комунах, які налічують більше 5000 жителів, окрім того: утримання 

міського парку, публічної бібліотеки, переробка відходів; у комунах, які 

налічують більше 20000 жителів, окрім того: надання соціальних послуг, 

здійснення заходів із попередження пожеж, утримання спортивних споруд 

загального користування; у комунах, які налічують більше 50000 жителів, 

окрім того: функціонування громадського міського транспорту та захист 

навколишнього середовища. Провінції в усіх випадках: забезпечують 

координацію діяльності муніципальних служб задля гарантування надання 

належного мінімуму послуг; допомогу та юридичне, економічне і технічне 

співробітництво, особливо тим комунам, що мають менші економічні 

можливості в управлінні [7, с. 39–40]. Досвід Іспанії стосовно послідовного і 

системного підходу до забезпечення надання якісних та повних послуг 

жителям відповідних населених пунктів цілком можливо запровадити і в 

Україні. 

Польський досвід розробки та впровадження комплексу публічних 

послуг свідчить про наявність належного рівня ухвалення управлінських 

рішень щодо забезпечення високої якості обслуговування населення у 

державі. Вважаємо, що кращі надбання цього досвіду було б доцільно 

запровадити в Україні. Водночас, слід взяти до уваги, що застосування його в 

повному обсязі на практиці можливо лише за умови внесення відповідних 

змін до чинного законодавства, а також запровадження на 

загальнодержавному рівні дієвої структури реалізації управління 

комунальною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у 

містах та їх спільною власністю в системі місцевого самоврядування в 

Україні [8]. 

Слід підкреслити, що на відміну від муніципальної власності за 

кордоном, власність територіальних громад виникла в нашій країні не так 

давно, і від того, яким чином та в якій системі управління вона має 

розвиватися, залежатиме процес становлення місцевого самоврядування в 

Україні. Безумовно одне: без матеріальної основи місцевого 

самоврядування — власності — неможливий подальший розвиток 

територіальних громад в Україні [9]. 

Враховуючи значні організаційно-фінансові можливості 

територіальних колективів різних країн світу в питаннях управління майном, 

доходимо висновку про доцільність запровадження в Україні громадівської 

власності як власності територіальних громад сіл, селищ, міст, управління 
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якою має здійснювати безпосередньо територіальна громада з метою 

постійного і дієвого контролю за наданням якісних послуг жителям 

відповідного населеного пункту [2]. Для того щоб цей напрям набув 

поширення, безумовно, потрібна законодавча підтримка. Також не завадять 

принципова позиція посадових осіб і органів місцевого самоврядування, які б 

усіляко сприяли, а не заважати цьому процесу. 

Після утворення за рішенням загальних зборів громадян громадівської 

власності на рівні територіальних громад сіл, селищ, міст з часом виникне 

потреба в налагодженні більш чітких взаємовідносин між ними для 

виконання спільних проектів, за результатами яких і буде зроблено 

наступний крок для досягнення самодостатності територіальних громад в 

Україні. Сприятиме цьому практичне впровадження інноваційної моделі 

реалізації управління комунальною власністю територіальних громад сіл, 

селищ, міст, районів у містах та їх спільною власністю в системі місцевого 

самоврядування в Україні [8]. Теоретичні підходи та інноваційні моделі до 

вдосконалення управління власністю територіальних громад в Україні 

запропоновані, а визначальне слово — за територіальними громадами та 

державою. 

У Федеративній Республіці Німеччині виділяються окремо публічно-

правові комунальні підприємства, які не мають статусу юридичної особи і є 

найбільш чисельними. Такі підприємства є складовою частиною публічно-

правової корпорації, через що позбавлені можливості самостійного ведення 

багатьох справ, насамперед фінансових, а всі інвестиції, здійснювані цими 

підприємствами, передбачено фінансовим планом громади. Для власного 

підприємства рада громади має прийняти статут, призначати керівника і 

сформувати виробничу комісію [10, с. 78]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. 
Співробітництво громад є одним із прогресивних механізмів територіального 

розвитку, який впроваджений в Україні із 2014 року відповідним Законом 

України ―Про співробітництво територіальних громад‖. Цей механізм дає 

можливість об’єднувати ресурси громад на договірних засадах для 

досягнення спільних цілей та вирішення спільних проблем. Загалом, крім 

реалізації спільних проектів закон передбачає ще чотири інших форми 

співробітництва. Серед них, це делегування повноважень одному із суб’єктів 

співробітництва; спільного фінансування комунальних підприємств установ, 

організацій; створення таких спільних комунальних підприємств, установ, 

організацій, а також утворення спільних органів управління. 
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МЕДІАЦІЯ ЯК ЯВИЩЕ ПРАВОВОЇ ДІЙСНОСТІ 

 

Анотація. Статтю присвячено дослідженню перспектив 

застосування медіації як самостійного способу врегулювання цивільно-

правових спорів в Україні. Стаття присвячена аналізу існуючих 

альтернативних способів вирішення приватно-правових спорів. Досліджено 

ефективність проведення процедури медіації, значення та сутність даного 

процесу, роль медіатора у прийняті взаємовигідного для конфліктуючих 

сторін рішення. У статті автор виокремлює завдання процедури медіації в 

цивільному процесі, порівнює медіацію та судовий порядок вирішення 

цивільно-правових спорів, зазначає, що медіація стає самостійним явищем 

правової дійсності. Автор робить висновок, що законодавче закріплення 

інституту медіації забезпечить швидке та економічно ефективне 

позасудове вирішення спорів, також надасть можливість покращити і 

спростити доступ до правосуддя. Зокрема медіація в цивільному процесі 

допоможе розвантажити судову систему, оскільки менша кількість справ 

буде надходити до суду, що дасть змогу збільшити ефективність розгляду 

судових справ, запровадження інституту медіації наблизить положення 

вітчизняного судочинства до європейських стандартів; не менш важливим 

фактором запровадження інституту медіації в Україні є те, що це дасть 

змогу зменшити витрати державного бюджету, розвантажити органи 

державної виконавчої служби, а також сприятиме розвитку та підвищенню 

правової культури громадян та буде важливим кроком для формування 

суттєво вищого рівня розвитку суспільства.  

Ключові слова: примирення, медіація, альтернативний спосіб 

вирішення спорів, цивільно-правовий спір, врегулювання спору за участі 

судді. 
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MEDIATION AS A PHENOMENON OF LEGAL REALITY 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the prospects for the use of 

mediation as an independent way of settling civil legal disputes in Ukraine. The 

article is devoted to the alternative methods’ analysis of the private-legal disputes. 

The effectiveness of carrying out of the mediation procedure, meaning and main 

point of this process, mediator’s role on the decision-making, that the most 

advantageous for the conflicts parties has been researched. In the article, the 
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author outlines the tasks of the mediation process in the civil process, compares 

the mediation and judicial procedure for resolving civil legal disputes, notes that 

mediation becomes an independent phenomenon of legal reality. The author 

concludes that the legislative consolidation of the mediation institution will 

provide a quick and cost-effective extra-judicial dispute resolution, and will 

provide an opportunity to improve and simplify access to justice. In particular, 

mediation in the civil process will help to unload the judicial system, as fewer 

cases will enter the court, which will increase the efficiency of judicial 

proceedings, the introduction of the mediation institution will bring the domestic 

legal proceedings closer to European standards; an equally important factor in the 

implementation of the mediation institute in Ukraine is that it will reduce the 

expenditure of the state budget, unload the organs of the state executive service, as 

well as promote the development and enhancement of the legal culture of citizens, 

and will be an important step for the formation of a significantly higher level of 

development of society. 

Keywords: reconciliation, mediation, an alternative method of dispute 

resolution, civil dispute, settlement of a dispute with the participation of a judge. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі суспільного розвитку 

особливого значення набувають механізми саморегулювання, за яких 

суб’єкти суспільних відносин мають можливість самостійно встановлювати 

правила поведінки і контролювати їх дотримання. Зарубіжний досвід 

засвідчує те, що вирішення правових спорів відноситься до однієї з таких 

сфер. Судові реформи, проведені у другій половині XX століття в країнах 

Європи, свідчать про загальну відмову від практики, за якої вирішення 

правових спорів здійснювалося виключно в ході правозастосовної діяльності 

шляхом ухвалення обов’язкового для виконання рішення, і перехід до 

визнання необхідності забезпечення сторонам права вибору способу 

врегулювання їх розбіжностей шляхом надання можливості використання 

примирювальних процедур. 

На сьогоднішній день судовий розгляд і інші юрисдикційні механізми 

розгляду і вирішення цивільних справ є основними формами захисту 

порушених, невизнаних, оспорюваних прав, свобод і охоронюваних законом 

інтересів. Однак не можна заперечувати, що в сучасних умовах становлення і 

динамічного розвитку суспільства вони є недостатньо ефективними. Тому 

значна увага звертається проблемам примирювальних процедур, а саме 

медіації. У багатьох зарубіжних країнах медіація існує і застосовується як 

особлива форма врегулювання спорів поряд і у взаємозв’язку з судовим 

розглядом. На жаль, в Україні нормативного закріплення даного інституту не 

існує, в першому читанні прийнято Проект Закону ―Про медіацію‖ [1]. 

Аналіз останніх досліджень. Теоретичну основу дослідження склали 

праці О. В. Белінської, С. І. Запари, Т. С. Кисельової, М. М. Лазаренко, 

Ж. В. Мішиної, Г. О. Огренчук, М. Я. Поліщук, Ю. Д. Притики, 

В. П. Пухаленко, Ю. В. Розман, та інших. У науці цивільного процесуального 

права проблеми медіації розглядалися в роботах, присвячених питанням 



212 

альтернативного вирішення спорів та примирення, наприклад, дисертаційне 

дослідження М. Я. Поліщук ―Медіація як спосіб вирішення цивільно-

правових спорів‖, проте обґрунтованої концепції застосування цієї 

альтернативної процедури врегулювання спору в українському правовому 

полі досі остаточно не сформовано. 

Постановка завдання. Метою даної статті є виокремлення перспектив 

застосування медіації як самостійного способу врегулювання цивільно-

правових спорів в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Медіація як окремий альтернативний 

спосіб вирішення спорів зародилася в 60-70 роках ХХ ст. у США. Поява і 

динамічний розвиток процедури медіації в цій країні були зумовлені кризою 

судової системи. З часом, численні переваги медіації порівняно із судовим 

розглядом спору стали причиною розширення географічних кордонів 

використання цієї процедури [2, с. 134]. 

Загалом, світовий досвід свідчить про те, що медіація в цивільному 

процесі дає змогу успішно вирішувати різноманітні конфлікти, що 

виникають в різних сферах суспільного життя, а саме: приватно-правові 

спори щодо поділу майна, виховання дитини у випадку розірвання шлюбу 

подружжям, врегулювання відносин між сусідами, питання спадкового права, 

розв’язання конфліктів, що виникають між особами, пов’язаними трудовими 

відносинами та інші. Це, на думку Ю. В. Розмана, ―цивілізований процес 

вирішення проблем між сторонами, управління яким покладається на самі 

конфліктуючі сторони, кінцевим результатом якого є досягнення згоди та 

встановлення взаємовигідного положення для обох сторін‖ [3, с. 250]. 

Формальне визначення медіації міститься у ст. 1 Типового закону 

ЮНСІТРАЛ (Комісії ООН з міжнародного торгового права) за 2002 р. щодо 

міжнародних комерційних арбітражних процедур, згідно з якою медіація 

може бути визначена як ―процес, коли сторони залучають третю особу або 

осіб з метою надання ними допомоги у мирному врегулюванні спорів, що 

виникають із приводу контрактних чи інших правових відносин, або 

пов’язані з ними. Мировий посередник не має права нав’язувати сторонам 

способи врегулювання спору‖ [4]. 

В проекті Закону України ―Про медіацію‖ (далі — Проект Закону) 

зазначається, що медіація — альтернативний (позасудовий) метод вирішення 

спорів, за допомогою якого дві або більше сторони спору намагаються в 

рамках структурованого процесу за участі медіатора досягти згоди для 

вирішення їх спору. Медіатор — незалежний посередник, який допомагає 

сторонам спору у його вирішенні, шляхом позасудового вирішення спору [1]. 

У Проекті Закону (ч. 1 ст. 16) визначено також, що медіатором може бути 

фізична особа, яка досягла двадцяти п’яти років, має вищу або професійно-

технічну освіту та пройшла професійне навчання медіації, що має включати 

90 академічних годин початкового навчання, в тому числі не менше 45 

академічних годин навчання практичним навичкам. 

На нашу думку більш доцільно, щоб медіатором була фізична особа, 

яка має повну вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі правосуддя чи 
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адвокатури не менше ніж 3 роки, оскільки під час роботи особа набуває 

навичок і вмінь спілкування з людьми, налагодження спілкування між 

сторонами, і також вміє знайти до кожного свій підхід. Однією з умов може 

бути також наявність вищої психологічної освіти. 

Не вдаючись до цитувань усіх визначень «медіації» в науковій 

літературі, можна зробити висновок, що інститут медіації в цивільному 

процесі — це ефективна форма позасудового вирішення спору, що 

розглядається науковцями як, по-перше, альтернативне вирішення спору — 

тобто сторона звертається не до системи судочинства, а шукає інший спосіб 

врегулювання конфлікту; по-друге, як процес, переговори, спрямовані на 

вирішення спору; по-третє, як посередництво, врегулювання спору за участі 

неупередженої та нейтральної сторони (медіатора). 

Аналізуючи визначення медіації, можна виокремити такі елементи 

цього явища: 1) альтернативність медіації відносно судового розгляду; 

2) добровільність вибору процедури медіації конфліктуючими сторонами; 

3) наявність спеціального суб’єкта, який здійснює посередництво у 

вирішенні спорів, — медіатора, який покликаний всіляко сприяти 

запобіганню або послабленню конфлікту, і, таким чином, відмови від 

судового розгляду спору, припинення вже розпочатого судового розгляду; 

при медіації, залучається медіатор, який не є заінтересованою стороною, а 

навпаки допомагає досягти згоди між сторонами, сприяє у вирішенні спору, 

але не на користь конкретної особи, а на результат загалом; 4) визначення 

мети медіації — знаходження компромісної, стійкої і такої, що взаємно 

влаштовує сторони домовленості у вирішенні спору. 

Звідси завданнями медіації в цивільному процесі, на нашу думку, є: 

1) врегулювання спору шляхом досягнення його сторонами 

взаємовигідного рішення; 

2) якомога повне задоволення потреб сторін спору; 

3) зниження рівня конфліктності сторін та запобігання поновленню 

спору; 

4) відновлення правопорядку в суспільстві. 

Пропонуємо відповідну норму ―Завдання медіації‖ закріпити в 

майбутньому Законі України ―Про медіацію‖. 

Порівнюючи процес медіації і судову процедуру вирішення спору слід 

зазначити, що судове вирішення спору, базується на прямому 

правозастосуванні, медіація ж здійснюється з використанням права на основі 

справедливості та з урахуванням інтересів обох сторін. Залучення 

посередника дає можливість усунути психологічний бар’єр, що існує при 

прямому спілкуванні «ворогуючих» сторін. Залучивши до переговорного 

процесу кваліфікованого посередника, сторони визнають свою готовність до 

компромісу. Учасники медіації приймають рішення (на відміну від судового 

розгляду, під час якого рішення приймає безпосередньо суддя), що 

задовольняє їх обох, а посередник лише створює умови, які дають 

можливість коректно вести обговорення суті справи. Процес медіації — 

суворо конфіденційний (не розголошується), у той час як судовий розгляд, 
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зазвичай, є процедурою публічною. Суд визначає, коли процес розпочнеться, 

коли закінчиться і як проходитиме. Ґрунтуючись на відповідних нормах 

чинного законодавства, суд приймає рішення та оголошує його сторонам. У 

процесі ж медіації всі учасники мають можливість контролювати ситуацію. 

Судовий розгляд завжди передбачає наявність переможця і того, хто програв, 

а медіація налаштована на пошук взаємовигідного та взаємоприйнятного 

розв’язання спору [3, c. 251]. 

Аналіз змісту міжнародно-правових актів і документів міжнародних 

організацій про медіацію дозволяє зробити висновок про велике значення, 

що надано на міжнародному рівні медіації — як істотний потенціал 

зменшення кількості конфліктних ситуацій і робочого навантаження на 

судові інстанції, скорочення тривалості, зниження фінансових витрат і 

полегшення процедур вирішення спорів і врегулювання конфліктів в різних 

галузях суспільних відносин (цивільний і господарський процеси, 

кримінальний процес, адміністративний процес, міжнародні відносини, 

сімейні та трудові спори тощо). Звичайно, механізмами медіації неможливо 

замінити ефективну, справедливу і доступну судову систему, а тому медіація 

виступає в якості додаткового засобу до існуючих механізмів судового 

вирішення спорів та врегулювання конфліктів. Процедурою, яка має ознаки 

медіації, ми вважаємо закріплений у ЦПК порядок проведення врегулювання 

спору за участю судді ( ст. ст. 201–205, та безпосередня вказівка у ст. 16 ЦПК 

про те, що сторони вживають заходів для досудового врегулювання спору за 

домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими 

згідно із законом).. 

В діяльності юрисдикційних органів медіація може виконувати 

допоміжну функцію, що сприятиме ефективному здійсненню цими органами 

своїх повноважень. Так звана юрисдикційна медіація, здійснювана судовою 

інстанцією або на вимогу такої, спеціалізованим адміністративним органом, 

нотаріусом, спеціальним державним медіативним органом або 

спеціалізованим медіативним підрозділом і т.д. повинна регулюватися 

галузевим законодавством і враховувати специфіку юрисдикційних 

процедур. Слід зазначити, що в ЦПК передбачено врегулювання спору за 

участю судді, яке проводиться за згодою сторін у формі спільних та (або) 

закритих нарад; під час проведення спільних нарад суддя з’ясовує підстави та 

предмет позову, підстави заперечень, роз’яснює сторонам предмет 

доказування по категорії спору, який розглядається, пропонує сторонам 

надати пропозиції щодо шляхів мирного врегулювання спору та здійснює 

інші дії, направлені на мирне врегулювання сторонами спору. Суддя може 

запропонувати сторонам можливий шлях мирного врегулювання спору. Під 

час закритих нарад суддя має право пропонувати стороні можливі шляхи 

мирного врегулювання спору (ч.ч. 4, 5 ст. 203 ЦПК). 

Беручи до уваги необхідність стимулювання практики позасудового 

врегулювання спорів, пропонуємо надати суду повноваження звертати увагу 

сторін на можливість проведення процедури медіації на всіх стадіях судового 

розгляду справи, тобто направляти учасників правового спору до 
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професійного медіатора (але ―Суддя не має право рекомендувати сторонам 

звернутися до конкретного (виділено нами) медіатора для розв’язання їх 

спору‖ — ч. 2 ст. 14 Проекту Закону) для проведення інформаційної зустрічі, 

в ході якої їм будуть роз’яснені сутність і переваги медіації в порівнянні з 

судовим розглядом справи. Звертаємо увагу, що направлення сторін спору на 

інформаційну зустріч з медіатором може здійснюватися при підготовці 

справи до судового розгляду, а в разі виникнення такої необхідності — і на 

інших стадіях розгляду справи. Вважаємо, що слід запровадити обов’язкову 

медіацію в цивільному процесі, зокрема, при розгляді спорів, що виникають з 

трудових правовідносин (наприклад, поновлення на роботі), та сімейних 

правовідносин (наприклад, в справах про розірвання шлюбу за позовом 

одного з подружжя) і закріпити відповідну норму. До речі подібне правило 

передбачалося у § 113 Третього основного розділу ―Про права подружжя‖ 

Першої частини Цивільного кодексу Галичини 1797 року: ―якщо в процесі 

розлучення між подружжям виникали спори, які стосуються… поділу їхнього 

майна, утримання дітей або інших вимог…, то варто спробувати врегулювати 

ці спори через мирову угоду; проте, якщо сторони неможливо переконати в 

такому компромісі, то їхню справу передають на вирішення суду за 

визначеним процесом…‖ [5, c. 49]. 

Всі визнані державою способи врегулювання правових спорів слід 

розглядати у взаємозв’язку і взаємодії в межах єдиної системи, основною 

метою функціонування якої є забезпечення безперешкодної реалізації 

суб’єктивних прав шляхом розгляду і вирішення правових спорів. З огляду на 

те, що медіатор не застосовує права і не уповноважений на ухвалення 

обов’язкового для сторін рішення, медіацію слід відносити до 

неюрисдикційної форми захисту права. 

Медіація можлива лише у справах позовного провадження, не може 

застосовуватися при розгляді справ в порядку окремого чи наказного 

провадження.  

Аналізуючи перспективи медіації в Україні, ми приходимо до 

висновку про те, що можливі два основні напрямки її розвитку: 1) як 

самостійного механізму врегулювання спорів, існуючого поряд з 

традиційними способами захисту цивільних прав; а також 2) як механізму, 

що забезпечує реалізацію основних повноважень органів цивільної 

юрисдикції. Важливим є готовність населення до застосування даної 

процедури, адже якщо громадяни не готові будуть до такого вирішення 

спорів, то дане закріплення не буде важливим та не буде відігравати суттєву 

роль у вирішенні спорів між сторонами. 

Висновки. Медіація стає самостійним явищем правової дійсності. 

Законодавче закріплення інституту медіації забезпечить швидке та 

економічно ефективне позасудове вирішення спорів, також надасть 

можливість покращити і спростити доступ до правосуддя. Зокрема медіація в 

цивільному процесі допоможе розвантажити судову систему, оскільки менша 

кількість справ буде надходити до суду, що дасть змогу збільшити 

ефективність розгляду судових справ. Погоджуємось, що запровадження 
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інституту медіації наблизить положення вітчизняного судочинства до 

європейських стандартів. 

Не менш важливим фактором запровадження інституту медіації в 

Україні є те, що це дасть змогу зменшити витрати державного бюджету, 

розвантажити органи державної виконавчої служби, а також сприятиме 

розвитку та підвищенню правової культури громадян та буде важливим 

кроком для формування суттєво вищого рівня розвитку суспільства. 
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ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ 

ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СПРАВ У СПРОЩЕНОМУ ПОЗОВНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ 

 

Анотація. У статті проаналізовано таку новелу цивільного 

судочинства України як розгляд цивільних справ у спрощеному позовному 

провадженні. З’ясовано особливості процесуального розгляду такого 

різновиду позовного провадження. Встановлено, що у випадку розгляду 

цивільних справ у спрощеному позовному провадженні відбувається 

порушення принципів гласності та відкритості судового розгляду, а також 

суттєве обмеження принципу змагальності. Крім цього, сторони цивільної 

справи позбавлені можливості скористатись низкою своїх процесуальних 

прав, передбачених ст. 43 ЦПК України. Обґрунтовується теза, про те, що 

такі порушення свідчать про недотримання вимоги справедливого судового 

розгляду під час розгляду справ у спрощеному позовному провадженні, якщо 

суд розглядає справу без повідомлення сторін. Пропонується внести зміни до 

порядку розгляду справ спрощеного позовного провадження з метою 

дотримання принципу справедливого судового розгляду. 

Ключові слова: спрощене позовне провадження, повідомлення сторін, 

принцип змагальності, право справедливого судового розгляду. 
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AN OBSERVANCE OF PRINCIPLES OF CIVIL PROCEDUREOF 

UKRAINE IS DURING CONSIDERATION OFBUSINESSES IN THE 

SIMPLIFIED LAWSUIT REALIZATION 

 

Abstract. In the article is analyzed such short story of the civil rule-making 

of Ukraine as consideration of civil cases in the simplified lawsuit realization. The 

features of judicial consideration of such variety of lawsuit realization are found 

out. It is set that in case of consideration of civil cases in the simplified lawsuit 

realization takes place violation of principles of publicity and openness of judicial 

trial, and also substantial limitation of principle of contention’s. Except it, parties 

of civil case the confined possibilities to take advantage of row of the judicial 

rights, envisaged century 43 ЦПК of Ukraine. A thesis is grounded, that such 

violations testify to the failure to observe of requirement of the fair judicial 

hearing during consideration of businesses in the simplified lawsuit realization, if 
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a court examines business without the report of parties. It is suggested to make 

alteration to the order of consideration of matters of the simplified lawsuit 

realization with the aim of observance of principle just judicial. 

Keywords: lawsuit realization, report of parties, principle of contention’s, 

right for the fair judicial hearing, is simplified. 

 

Постановка проблеми. Належний порядок здійснення судочинства у 

цивільних справах є нагальною потребою українського сьогодення. Адже 

розвиток цивільних, сімейних, житлових, трудових та інших правовідносин 

інколи спричиняє необхідність судового захисту прав, які порушуються під 

час реалізації цих правовідносин. Функцію захисту таких прав виконує суд, 

здійснюючи правосуддя у цивільних справах. 

3 жовтня 2017 року Верховна Рада України проголосувала за нову 

редакцію Цивільного процесуального кодексу України (надалі — ЦПК) [1]. 

15 грудня 2017 року ці зміни набули чинності. Як наслідок, порядок 

здійснення судочинства у цивільних справах зазнав суттєвих змін. До 

нововведень слід зарахувати видачу судом обмежувального припису в 

інтересах особи, яка постраждала від домашнього насильства або насильства 

за ознакою статі, запровадження процедур врегулювання спору за участю 

судді, значні зміни до порядку доказування та багато інших. Значний інтерес 

викликають нововведення у порядок розгляду цивільних справ у порядку 

позовного провадження, адже законодавець запровадив у чинному ЦПК 

такий різновид позовного провадження як спрощене позовне провадження. 

Слід зазначити, що потреба вдосконалити порядок розгляду цивільних справ 

у позовному провадженні назріла давно. Тривалі строки розгляду цивільних 

справ позовного провадження, низька ефективність процесуального порядку 

здійснення деяких процесуальних дій суду у порядку позовного провадження 

загалом свідчили про недотримання права учасників цивільної справи на 

справедливий судовий розгляд, що неодноразово було підтверджено у 

прецедентних рішеннях Європейського суду з прав людини, адже ―більша 

частина скарг, що подаються в Страсбург, пов’язана саме зі скаргами на 

порушення права на справедливий судовий розгляд‖ [2, c. 165]. 

Саме тому правова спільнота покладає великі сподівання на те, що 

новели процесуального порядку розгляду цивільних справ, зокрема 

запровадження спрощеного позовного провадження, сприятимуть 

подальшому вдосконаленню цивільного судочинства України.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У різний час порядок 

позовного провадження у цивільному процесі України досліджували такі 

науковці як В. В. Комаров [3], О. В. Рожнов [4], С. Я. Фурса [5] та інші. 

Однак процесуальний порядок спрощеного позовного провадження як новела 

цивільного процесу ще не став предметом активних наукових дискусій. Тому 

видається за необхідне таку дискусію розпочати. 

Постановка завдання (формулювання цілей статті). Метою цієї 

статті є дослідити процесуальний порядок розгляду цивільних справ у 

спрощеному позовному провадженні, здійснити аналіз ефективності такого 
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порядку як новели цивільного процесу, з’ясувати, чи сприяє порядок 

розгляду цивільних справ у спрощеному позовному провадженні 

дотриманню базових принципів цивільного процесу та запропонувати шляхи 

вдосконалення правового регулювання спрощеного позовного провадження у 

цивільному процесі України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до ст. 274 

ЦПК у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються справи: 

1) малозначні справи; 2) що виникають з трудових відносин. 

Відповідно до ч. 6 ст. 19 ЦПК малозначними є: 

1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб; 

2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім 

справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного 

провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п’ятсот розмірів 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Крім цього, у порядку спрощеного позовного провадження може бути 

розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції суду, за винятком 

справ, зазначених у частині четвертій статті 274 ЦПК. При вирішенні 

питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного 

провадження суд враховує: 

1) ціну позову; 

2) значення справи для сторін; 

3) обраний позивачем спосіб захисту; 

4) категорію та складність справи; 

5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі 

призначити експертизу, викликати свідків тощо; 

6) кількість сторін та інших учасників справи; 

7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 

8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами 

спрощеного позовного провадження. 

В порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути 

розглянуті справи у спорах: 

1) що виникають з сімейних відносин, крім спорів про стягнення 

аліментів та поділ майна подружжя; 

2) щодо спадкування; 

3) щодо приватизації державного житлового фонду; 

4) щодо визнання необґрунтованими активів та їх витребування; 

5) в яких ціна позову перевищує п’ятсот розмірів прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб; 

6) інші вимоги, об’єднані з вимогами у спорах, вказаних у пунктах 1–5 

цієї частини ст. 274 ЦПК. 

Суд відмовляє у розгляді справи за правилами спрощеного позовного 

провадження або постановляє ухвалу про розгляд справи за правилами 

загального позовного провадження, якщо після прийняття судом до розгляду 

заяви позивача про збільшення розміру позовних вимог або зміни предмета 
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позову відповідна справа не може бути розглянута за правилами спрощеного 

позовного провадження. 

Відповідно до ст. 279 ЦПК передбачені особливості розгляду справи у 

порядку спрощеного позовного провадження. Так, підготовче засідання при 

розгляді справи у порядку спрощеного провадження не проводиться. Суд 

розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без 

повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності 

клопотання будь-якої зі сторін про інше. 

За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд 

справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін. 

Суд може відмовити в задоволенні клопотання сторони про розгляд 

справи в судовому засіданні з повідомленням сторін за одночасного 

існування таких умов: 

1) предметом позову є стягнення грошової суми, розмір якої не 

перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 

2) характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі не 

вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін для 

повного та всебічного встановлення обставин справи. 

При розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує 

докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку 

розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи — також 

заслуховує їх усні пояснення та показання свідків. Судові дебати не 

проводяться. 

Тобто, процесуальний порядок спрощеного позовного провадження має 

сприяти, з погляду законодавця, максимально швидкому їх розгляду, адже 

судові засідання із викликом сторін не є обов’язковими, а відбуваються на 

розгляд суду за клопотанням однієї із сторін. При чому суд може відхилити 

таке клопотання. Крім цього, в жодному разі не проводяться судові дебати. 

Однак чи узгоджується такий спрощений порядок розгляду цивільних справ з 

принципами цивільного процесу? Чи не зводиться при цьому нанівець базова 

засада справедливості судового розгляду? Адже якщо суд відмовив у 

задоволенні клопотання сторони про розгляд справи в судовому засіданні з 

повідомленням сторін, то в такому разі порушується низка прав сторін та 

інших учасників справи, передбачених ст. 43 ЦПК, а саме: право брати 

участь у судових засіданнях, брати участь у дослідженні доказів, ставити 

питання іншим учасникам справи, наводити свої доводи, міркування щодо 

питань, які виникають під час судового розгляду і заперечення проти заяв, 

клопотань, доводів і міркувань інших осіб. Крім цього, учасники справи не 

можуть ознайомитись із записом фіксування судового засідання технічними 

засобами та робити з них копії, оскільки відповідно до ст. 247 ЦПК, якщо 

розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, то 

фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного 

засобу не проводиться. 

Таким чином, не дотримується принцип гласності та відкритості 

судового розгляду, його повного фіксування технічними засобами, 
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обмежується дія принципу змагальності, адже ситуація, при якій сторона 

позбавлена можливості доводити перед судом свою правову позицію та 

заперечувати проти доводів та аргументів протилежної сторони, не має змоги 

допитати свідків є значним ущемленням змагальних засад судочинства. Слід 

погодитись, що змагальність передбачає право сторін висловлювати свою 

думку про докази у справі, їх наявність, зміст і достовірність у відповідній 

формі та відповідний час, а також право сторін подавати будь-які зауваження 

й обов’язок суду їх розглянути, розумну можливість ефективно оспорювати 

припущення і доводи протилежної сторони» [6, c. 162–163]. Недотримання 

принципу змагальності у спрощеному позовному провадженні без 

повідомлення сторін свідчить про порушення права на справедливий судовий 

розгляд, закріпленого у ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод [7]. Адже, з погляду Європейського суду з прав 

людини, змагальний судовий процес є одним з елементів права на 

справедливий судовий розгляд [8, с. 267]. 

Також, на наш погляд, розгляд справ у спрощеному позовному 

провадженні без повідомлення сторін суперечить завданням цивільного 

судочинства, якими є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і 

вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, 

невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та 

інтересів юридичних осіб, інтересів держави (ст. 2 ЦПК). Адже в цьому 

випадку саме справедливість судового розгляду поставлена під сумнів, 

незважаючи на те, що відповідно до ч. 2 ст. 2 ЦПК суд та учасники судового 

процесу зобов’язані керуватись завданнями цивільного судочинства, яке 

превалює над будь-якими іншими міркуваннями у судовому процесі. В тому 

числі і міркуваннями спростити і прискорити розгляд справ спрощеного 

позовного провадження, які, очевидно, мав на меті законодавець, 

закріплюючи можливість суду розглядати справи спрощеного позовного 

провадження без повідомлення сторін. 

Крім цього, відповідно до ст. 389 ЦПК за загальним правилом судові 

рішення у малозначних справах не можуть бути оскаржені у касаційному 

порядку. Слід погодитись, що право касаційного оскарження є вкрай 

важливим для ухвалення справедливого судового рішення [9, с. 58–62], а 

суворе дотримання принципів судового процесу є необхідною умовою 

належного здійснення правосуддя [10]. Тому видається, що обмеження 

можливості оскаржити рішення у касаційному порядку є суттєвим 

обмеженням права учасників цивільної справи на справедливий судовий 

розгляд, передбачений ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, а також суперечить завданням цивільного 

судочинства, визначеним ст. 2 ЦПК України. 

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. 

Загалом позитивно оцінюючи запровадження спрощеного позовного 

провадження у цивільне судочинство України, варто поставити під сумнів 

доцільність закріплення за судом права відмовити в задоволенні клопотання 

сторони про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін 
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(ст. 279 ЦПК), адже в цьому разі порушуються принципи гласності та 

відкритості судового розгляду, а також суттєво обмежується принцип 

змагальності сторін, який є базовою засадою справедливого судового 

розгляду. З метою подальшого вдосконалення здійснення судочинства у 

цивільних справах та виконання його завдань видається за необхідне внести 

зміни до порядку спрощеного позовного провадження і зобов’язати суд 

розглядати справу у справах спрощеного позовного провадження в судовому 

засіданні з повідомленням сторін за клопотанням про це хоча б однієї із 

сторін. 
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ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ЛОГІЧНЕ ЗАВЕРШЕННЯ 

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Анотація. У статті розглядаються проблеми, що виникають чи 

потенційно можуть виникнути у виконавчому провадженні при виконанні 

судових рішень в Україні. Автор статті аналізує норми Закону України 

“Про виконавче провадження” від 2 червня 2016 року (зі змінами та 

доповненнями) та Закону України “Про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів” від 2 червня 

2016 року (зі змінами та доповненнями) та виявляє основні проблеми що 

виникають чи можуть виникнути у стягувача при здійсненні ним 

авансуванням витрат виконавчого провадження. Розглядаються недоліки, 

які містяться у Законі України “Про виконавче провадження” від 2 червня 

2016 року які можуть призвести до порушення майнових прав стягувача та 

спричинити завдання йому значних збитків. За результатами дослідження 

автор пропонує обґрунтовані зміни до діючого законодавства, які б сприяли 

захисту майнових прав стягувача і в свою чергу не порушували б права інших 

учасників виконавчого провадження. 
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EXECUTIVE PROCEEDINGS AS LOGICAL COMPLETION OF 

JUDICIAL PROCEEDINGS 

 

Abstract. The article deals with problems, arising or potentially arising, in 

enforcement proceeding during the enforcement of court decisions in Ukraine. The 

author analyses provisions of Law of Ukraine “On enforcement proceedings”, 

dated June 2, 2016 (with amendments and additions) and of Law of Ukraine “On 

state bodies and persons who carry out enforcement of court decisions and 

decisions of other state bodies”, dated June 2, 2016 (with amendments and 

additions), and detects the main problems, arising or potentially arising, that can 

be faced by the recoverers during advancement of expenses of enforcement 

proceedings. Disadvantages, which are contained in the Law of Ukraine “On 

enforcement proceedings”, dated June 2, 2016, and may lead to breach of 
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recoverer’s property rights and cause significant damages to the recoverer are 

considered in the article. Based on the research results the author suggests 

substantiated amendments to the enforcement legislation that protects recoverer’s 

property rights but do not breach rights of other participants of enforcement 

proceeding. 

Keywords. private executor, compulsory enforcement of decision, 

advancement of expenses of enforcement proceedings, state enforcement service, 

state executors. 

 

Постановка проблеми. Формування громадянського суспільства та 

розбудова України як правової, демократичної, соціальної держави пов’язані 

із зміцненням законності, підвищеною увагою з боку держави до 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Однією з ознак правової 

держави є визнання і забезпечення права на судовий захист порушених прав, 

свобод та законних інтересів. Одним з складових і невід’ємних етапів 

судового провадження є етап виконання рішення суду, адже саме втілення в 

життя положень передбачених рішенням суду надає процесу судового 

захисту порушених прав, свобод та законних інтересів особи ознак 

завершеності. 

В даний час йде активне реформування виконавчої та судової гілок 

влади, це отримало своє відображення у кадрових змінах, змінах структури 

органів цих гілок влади, а також і в законодавстві що регулює їх діяльність. 

Прийняття 2 червня 2016 року Закону України ―Про виконавче провадження‖ 

та Закону України ―Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання 

судових рішень і рішень інших органів‖ внесло свій вклад у здійснення 

вищезазначених реформ. Тому варто виявити, які саме зміни відбулися у 

виконавчому провадженні і, як вони вплинуть на процес судового захисту 

порушених прав, свобод та законних інтересів особи. 

Аналіз останніх досліджень. Теоретичною основою дослідження 

стали публікації провідних науковців, зокрема В. Б. Авер’янова, 

Ю. Білоусова, Ф. Бортняк, С. В. Ківалова, О. Кононенко, Л. Крупнова, 

О. Р. Кузъ, Р. О. Куйбіди, О. Лаврннович, О. М. Леванчук, С. Лобанцева, 

Є. Олевської, О. І. Угриновської та інших. 

Постановка завдання. Метою статті є виявлення основних проблем, 

що виникають у виконавців та стягувачів у виконавчому провадженні при 

виконанні рішень судів. 

Виклад основного матеріалу. Кожному гарантується право на 

справедливий суд у розумні строки незалежним та безстороннім судом (ст. 6 

Конвенції по захист прав людини і основоположних свобод). Відповідні 

міжнародні норми знайшли своє відображення у Конституції України та 

інших нормативних актах. Проте, якщо рішення суду набрало чинності, це 

ще не є гарантією його виконання винною (зобов’язаною судом) стороною. У 

випадку невиконання рішення суду у добровільному порядку, 

розпочинається наступний етап у процедурі захисту порушеного права — 

примусове виконання рішення. 
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Європейський суд з прав людини дійшов до висновку, що виконавче 

провадження не може бути відокремлено від судового провадження (справа 

―Сіка проти Словаччини‖ (Sika v. Slovakia), N 2132/02, пп. 23-26, від 13 липня 

2006 року). Дану позицію ЄСПЛ підтримує у справах, у тому числі у справі 

―Васильчук проти України‖ (Заява N 31387/05, остаточне рішення 

10.05.2010 р.) [1]. 

У 2016 році набрали чинності одразу два нові закони, що регулюють 

процедуру виконання судових рішень та рішень інших органів, це Закон 

України ―Про виконавче провадження‖, який викладено у новій редакції, та 

Закон України ―Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання 

судових рішень і рішень інших органів‖. 

Основна мета цих законів — запровадження в Україні інституту 

приватних виконавців, які здійснюватимуть примусове виконання судових 

рішень. У зв’язку із цим, а також з метою подальшого вдосконалення 

процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (далі — 

рішень), змінено деякі елементи виконавчого провадження. Основні зміни, у 

виконавчому провадженні виражаються в наступному: 

- примусове виконання рішень покладається на державних і приватних 

виконавців; 

- запроваджено Єдиний реєстр боржників; 

- за прийняття виконавчого документа до примусового виконання 

стягувач зобов’язаний сплатити авансовий внесок; 

- при відкритті виконавчого провадження строк для самостійного 

(добровільного) виконання рішення боржнику не надається; 

- виконавець при відкритті виконавчого провадження зобов’язаний 

негайно накласти арешт на майно (кошти) боржника; 

- після відкриття виконавчого провадження виконавець зобов’язує 

боржника подати декларацію про доходи та майно; 

- визначення вартості майна боржника має здійснюватися за взаємною 

згодою стягувача та боржника, якщо такої згоди не досягнуто — для оцінки 

майна залучається суб’єкт оціночної діяльності — суб’єкт господарювання; 

- реалізація майна боржника здійснюється на електронних торгах; 

- змінено строки вчинення вагомих виконавчих дій; 

- із Закону ―Про виконавче провадження‖ виключено положення щодо 

контролю за законністю виконавчого провадження з боку керівних органів 

ДВС. 

Звичайно, що вищезазначені зміни до процедури виконавчого 

провадження мають сприяти підвищенню рівня ефективності виконання 

рішень в державі. Однак цілий ряд недоліків які існують у ―новій‖ процедурі 

виконавчого провадження можуть призвести до істотних порушень прав та 

інтересів стягувачів, боржників, а також приватних виконавців [2]. 

Розглянемо деякі з них: 

1. Пов’язані з авансуванням стягувачем витрат виконавчого 

провадження. З метою мінімізації бюджетних витрат на проведення 

виконавчих дій та забезпечення фінансування цих витрат в діяльності 
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приватного виконавця законодавцем передбачено обов’язкове авансування 

стягувачем витрат на вчинення виконавчих дій. Так, ч. 2 ст. 26 Закону 

України ―Про виконавче провадження‖ встановлено, що до заяви про 

примусове виконання рішення стягувач долучає квитанцію про сплату 

авансового внеску в розмірі 2 відсотків суми, що підлягає стягненню, але не 

більше 10 мінімальних розмірів заробітної плати, а за рішенням немайнового 

характеру — у розмірі одного мінімального розміру заробітної плати з 

боржника — фізичної особи та в розмірі двох мінімальних розмірів 

заробітної плати з боржника — юридичної особи [3]. Вказана стаття 

додатково визначає категорію рішень за якими стягувачі звільняються від 

сплати авансового внеску та коло осіб — стягувачів, які також звільнені від 

сплати авансового внеску. 

Статтею 43 Закону України ―Про виконавче провадження‖ передбачено 

додаткове авансування витрат виконавчого провадження. Так, у разі якщо 

витрати на залучення до проведення виконавчих дій суб’єктів 

господарювання на платній основі, виготовлення технічної документації на 

майно, здійснення витрат на валютообмінні фінансові операції та інших 

витрат, пов’язаних із перерахуванням коштів, перевищують суму сплаченого 

авансового внеску, стягувач зобов’язаний додатково здійснити авансування 

таких витрат. У разі перебування виконавчого провадження на виконанні у 

приватного виконавця авансування стягувачем зазначених витрат 

виконавчого провадження є обов’язковим лише на вимогу приватного 

виконавця. Водночас, якщо згідно ст. 26 Закону України ―Про виконавче 

провадження‖ є наявне звільнення від сплати авансового внеску певного кола 

стягувачів та за певні категорії рішень, то звільнення від сплати коштів на 

додаткове авансування витрат виконавчого провадження Законом не 

передбачено. 

Проаналізувавши вище перелічені норми приходимо до висновку, що у 

кожного стягувачавиникає обов’язок у тій чи іншій формі здійснювати 

авансування витрат на проведення виконавчих дій по виконанню рішення, 

винесеного на його користь. Авансування цих витрат здійснюється у два 

етапи: 

- перший (обов’язковий для виконавчого провадження за деякими 

винятками передбаченими ст. 26 Закону України ―Про виконавче 

провадження‖) — шляхом сплати авансового внеску при поданні заяви про 

примусове виконання рішення; 

- другий, передбачений ст. 43 цього Закону, (можна його назвати — 

факультативним) — шляхом додаткового авансування витрат виконавчого 

провадження у разі недостатності коштів авансового внеску для вчинення 

подальших виконавчих дій. 

Саме щодо етапу додаткового авансуванням витрат виконавчого 

провадження виникають застереження. Ст. 43 Закону України ―Про 

виконавче провадження‖ передбачає у разі якщо витрати на проведення 

виконавчих дій перевищують суму сплаченого авансового внеску, стягувач 

зобов’язаний додатково здійснити авансування таких витрат, тобто при 
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відсутності у певної категорії осіб обов’язку сплати авансового внеску ніхто 

не забороняє виконавцю вимагати у них додаткового авансування витрат 

виконавчого провадження. У такому випадку сума додаткового авансування 

витрат виконавчого провадження може включати в себе і суму авансового 

внеску, яку вищезазначена пільгова категорія осіб мала сплатити у вигляді 

авансового внеску. 

У разі невиконання стягувачем вищевказаного обов’язку для нього 

наступають наступні негативні наслідки: 

- якщо стягувач не надав підтвердження сплати авансового внеску при 

поданні виконавцеві виконавчого документа, то такий виконавчий документ 

згідно п. 8 ч. 4 ст. 4 Закону України ―Про виконавче провадження‖ 

повертається стягувачу без прийняття до виконання; 

- якщо стягувач не здійснив авансування витрат виконавчого 

провадження, передбачених ст. 43 Закону України ―Про виконавче 

провадження‖, виконавчий документ також повертається стягувачу без 

подальшого виконання згідно п. 4 ч. 1 ст. 37 цього Закону [2]. 

Згідно ч. 3 ст. 43 Закону України ―Про виконавче провадження‖ після 

закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа 

стягувачу авансовий внесок повертається стягувачу, якщо інше не 

передбачено цим Законом. Автором статті ―Проблеми виконавчого 

провадження ―по-новому‖ і шляхи їх рішення‖ О. Кузь зазначено що 

―недоліком даної норми є те, що законодавець передбачив можливість 

повернення стягувачу лише авансового внеску, а повернення додаткового 

авансування, яке стягувач зобов’язаний здійснити згідно ч. 1 ст. 43 Закону, не 

передбачив‖. З цим висновком автора можна частково погодитися. Частиною 

3 статті 37 ЗаконуУкраїни ―Про виконавче провадження‖ передбачено у разі 

повернення виконавчого документа з підстав, передбачених частиною 

першою цієї статті, стягувачу повертаються невикористані суми внесеного 

ним авансового внеску. Тобто ст. 37 цього Закону передбачені підстави для 

повернення саме авансового внеску стягувачу. Як вбачається з назви ст. 43 

вищезазначеного Закону ―Додаткове авансування витрат виконавчого 

провадження‖ вона регулює відносини щодо додаткового авансування витрат 

виконавчого провадження, тобто ч. 3 цієї статті визначає підстави 

повернення саме сум додаткового авансування витрат виконавчого 

провадження. Проте, як слушно зазначає О. Кузь у своїй статті, згідно Закону 

України ―Про виконавче провадження‖ авансовий внесок і додаткове 

авансування витрат виконавчого провадження за своїм призначенням є 

абсолютно різними коштами, які підлягають обов’язковій сплаті стягувачем 

на зовсім різних стадіях виконавчого провадження, а тому ці поняття не є 

тотожними. Нерозмежування законодавцем поняття ―авансового внеску‖ та 

―додаткового авансування витрат виконавчого провадження‖ у питанні 

повернення цих коштів, на практиці може викликати спір між виконавцем та 

стягувачем, який можливо буде вирішити лише при розгляді його судом. Це в 

свою чергу істотно порушуватиме природні права та інтереси стягувача. При 

цьому слід зазначити, що нерідко суми додаткового авансування можуть 
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значно перевищувати розмір авансового внеску, ця обставина неабияк 

спонукатиме виконавця вчиняти всі можливі дії для неповернення цих сум 

стягувачу. 

Детальніше розглянемо норми Закону України ―Про виконавче 

провадження‖, якими передбачено повернення авансового внеску стягувачу. 

Ст. 45 вищенаведеного Закону визначає, що при розподілі стягнутих 

виконавцем з боржника за виконавчим провадженням грошових сум (у тому 

числі одержаних від реалізації майна боржника) у першу чергу повертається 

авансовий внесок стягувача на організацію та проведення виконавчих дій. 

Знову таки норма цього Закону передбачає повернення стягувачу лише 

авансового внеску, а повернення коштів внесених стягувачем на додаткове 

авансування витрат виконавчого провадження законодавець не передбачив. 

Такою нормою може звичайно слугувати п. 2 ч. 1 ст. 45 Закону України ―Про 

виконавче провадження‖ в якому зазначено що у другу чергу компенсуються 

витрати виконавчого провадження, не покриті авансовим внеском стягувача. 

Проте до переліку витрат виконавчого провадження, що передбачені ст. 42 

цього Закону не включені кошти внесені стягувачем на додаткове 

авансування витрат виконавчого провадження. 

Висновки. Підсумовуючи все вищенаведене можна прийти до 

висновку що п. 2 ч. 1 ст. 45 ЗаконуУкраїни ―Про виконавче провадження‖ 

встановлено фактично єдиний випадок, коли реально можливо компенсувати 

витрати виконавчого провадження за рахунок стягнутих з боржника коштів, а 

саме при їх розподілі. Не встановлення Законом України ―Про виконавче 

провадження‖, при розподілі стягнутих з боржника грошових сум, обов’язку 

щодо повернення стягувачу внесених ним коштів на додаткове авансування 

залишає його без можливості їх подальшої компенсації за рахунок боржника. 

Тому доцільно внести зміни до п. 1 ч. 1 ст. 45 цього Закону, якими 

передбачити, що при розподілі стягнутих з боржника грошових сум у першу 

чергу повертається авансовий внесок стягувача та кошти, внесені стягувачем 

на додаткове авансування витрат виконавчого провадження. 
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UKRAINE AND CHINA’S BELT AND ROAD INITIATIVE
4
 

 

Abstract. This article is a brief overview of Ukraine’s relationship to 

China’s Belt and Road Initiative. This includes a summary of the Belt and 

Initiative itself, including its background, major features and goals. The basic 

foundations of Ukraine-China relations and Ukraine’s connection to the Belt and 

Road Initiative are presented in the study. 

Keywords: Ukraine, China, bilateral relations, Belt and Road Initiative. 

 

Introduction. By the signing of the Association Agreement with the 

European Union in 2014, Ukraine committed itself to deepening its integration 

with the European Union. This involved political and economic association, as 

well as creating a deep free trade area. However, despite this commitment to go 

down the path of European integration, at the same time, Ukraine since attaining 

independent statehood has also sought to expand its relations with various 

countries in its immediate region and beyond, one of these being China. One plan 

in particular which has been attractive to Ukraine is China’s Belt and Road 

Initiative. Here there shall be a brief survey of this project, including its 

background, features and goals. The basic foundations of Ukraine-China relations 

shall be summarized, as well as the possibilities for Ukraine to engage with China 

within the broader framework of the Belt and Road Initiative. Ukraine, though not 

a full member of the European Union, is now strongly associated and aligned with 

it in terms of its orientation. Ukraine’s engagement with the Belt and Road 

Initiative illustrates how countries politically and economically associated with the 

European Union simulatenously engage and seek cooperation with non-EU 

member states in pursuit of their national interests. Keeping in my mind that 2019 

shall be the „Year of China‖ in Ukraine,
5
 the author considers a study of these 

important developments both timely and relevant. 

The Belt and Road Initiative. The Belt and Road Initiative, also known as 

the One Road, One Belt Intiative, can be said to have been launched with a speech 

that Chinese President Xi Jinping made at the Nazarbayev University in Astana, 

Kazakshtan, on September 7 2013.
6
 At this event, President Xi said that ―To forge 

closer economic ties, deepen cooperation and expand development space in the 

Eurasian region, we should take an innovative approach and jointly build an 

                                           
4
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meg. 
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 The State Council Information Office of the People’s Republic of China: President Xi’s statements on the Belt and 

Road Initiative, 17 April 2017, http://www.scio.gov.cn/31773/35507/35520/Document/1548585/1548585.htm. 
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economic belt along the Silk Road,‖ Furthermore, President Xi stated that ―This 

will be a great undertaking, benefiting the people of all countries along the route. 

To turn this into a reality, we may start with work in individual areas and link them 

up over time to cover the whole region.‖
7
 

President Xi laid out five steps necessary for creating such an economic belt, 

which are: the improvement of the communication of policy, the improvement of 

road connectivity, the promotion of unhindered trade, money circulation 

enhancement and to increase the understanding between the various different 

peoples in the region.
8
 

The Belt and Road is based on 6 corridors in particular:
9
 

 New Eurasian Land Bridge, running from Western China to Western Russia;  

 China – Mongolia – Russia Corridor, running from Northern China to Eastern 

Russia; 

 China – Central Asia – West Asia Corridor, running from Western China to 

Turkey; 

 China – Indochina Peninsula Corridor, running from Southern China to Singapore;  

 China – Pakistan Corridor, running from South-Western China to Pakistan; 

 Bangladesh – China – India – Myanmar Corridor, running from Southern China to 

India; 

The Belt and Road Initiative may be described as an open-access model. An 

official government statement affirms that ―The Initiative is open for cooperation. 

It covers, but is not limited to, the area of the ancient Silk Road. It is open to all 

countries, and international and regional organizations for engagement, so that the 

results of the concerted efforts will benefit wider areas.‖
10

 

An important component of the Belt and Road Initiative is concept of the 

21
st
-century Maritime Silk Road, which is usually described as running from the 

Chinese Coast over Singapore and India to the Mediterranean.
11

 However, in fact it 

has been envisaged that it may even extend as far south as Australia and the 

Oceania region.
12

 This concept was announced on the world stage for the first time 

when President Xi addressed the Indonesian Parliament on 2 October 2013.
13

 He 

stated that ―Southeast Asia has since ancient times been an important hub along the 

ancient Maritime Silk Road. China will strengthen maritime cooperation with 

                                           
7
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8
 Ibid. 
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 National Development and Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs, and Ministry of Commerce of the 

People’s Republic of China, with State Council authorization: Vision and Actions on Jointly Building Silk Road 

Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road, March 2015, 
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ASEAN countries to make good use of the China-ASEAN Maritime Cooperation 

Fund set up by the Chinese government and vigorously develop maritime 

partnership in a joint effort to build the Maritime Silk Road of the 21st century.‖
14

  

Furthermore, another project strongly connected to the abovementioned 

initiatives is the Polar or Ice Silk Road. This involves the development of new artic 

shipping lanes as a result of the effects of global warming, which has led to 

acceleration of the snow and ice melting in the Artic region.
15

 The Chinese 

government’s white paper „China’s Artic Policy‖ states that, „The Silk Road 

Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road (Belt and Road Initiative), 

an important cooperation initiative of China, will bring opportunities for parties 

concerned to jointly build a ―Polar Silk Road‖, and facilitate connectivity and 

sustainable economic and social development of the Arctic.‖
16

 In relation to the 

economic potential of such a development, the white paper states that ―…with the 

ice melted, conditions for the development of the Arctic may be gradually 

changed, offering opportunities for the commercial use of sea routes and 

development of resources in the region.‖
17

 

Another component of the Belt and Road Initiative is the Digital Silk Road. 

Chen Zhaoxiong, China’s vice-minister for industry and information technology 

said that, "We will actively promote the digital Silk Road to construct a community 

of common destiny in cyberspace‖.
18

 This includes expanding broadband access, 

promoting digital transformation, encouraging cooperation in the area of e-

commerce and international standardization.
19

 One manifestation of the Digital 

Silk Road concept is China extending its own satellite –navigation system BeiDou 

to countries participating in the Belt and Road initiative.
20

 

In Europe an important development within the context of the broader Belt 

and Road Initiative is the 16 + 1 format, which includes China and Albania, Bosnia 

and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, 

Lithuania, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia and The 

former Yugoslav Republic of Macedonia.
21

 Participating at these summits as 

observers have been Austria, Belarus, Greece, Switzerland, the European Union 

and the European Bank for Reconstruction and Development.
22

 This initiative was 
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launched in 2012,
23

 with the aim of intensifying the links between China and states 

in Central and Eastern Europe in such areas as investment, transportation, finance, 

education, culture and science.
24

 This involves a yearly summit, the last of which 

was held in Budapest last year, and the next one presently scheduled for Bulgaria 

this year.
25

 

Ukraine-China Relations and the Belt and Road Initiative. Upon 

attaining independence from the Soviet Union, the young Ukrainian state began to 

create a foreign policy which set out its aims and priorities in relation its 

geopolitical environment. It soon became the general consensus that Ukraine 

should pursue European integration,
26

 however, at the same time, this was 

balanced by a multivector approach being employed in its general approach to the 

pursuit of its external relations.
27

 For example, the 1990 Declaration of State 

Sovereignty of Ukraine proclaimed that Ukraine would be „a permanently neutral 

state‖,
28

 and later the 1993 Fundamental Guidelines advocated the principle that 

the country have a multidimensional foreign policy.
29

 This attempt at pursuing a 

multivector policy while also being committed to European integration has 

manifested itself in different ways since the time that Ukraine attained independent 

statehood, one of which in the country’s pursuit of its relations with the People’s 

Republic of China. 

On December 27 1991 China recognized Ukraine’s independence, and 

diplomatic relations were established between the two countries on 4 January 

1992.
30

 The legal basis of the Ukrainian-Chinese relationship includes over 300 

documents.
31

 One of these is the 1992 Economic Cooperation Agreement between 

Ukraine and China, which regulates trade between the two countries.
32

 Other key 

documents relating to economic relations include the 1992 agreement on scientific 

and technological cooperation and the 1993 agreement on encouragement and 

mutual protection of investments.
33

 As things stand at the present time, China is 
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Ukraine’s third largest trade partner, after the European Union and Russia
34

 and in 

terms of trade between the two countries, in 2017 it rose by 18 percent, reaching 

$7.68 billion.
35

 

Additionally, in more recent times other documents have been signed that 

establish the present framework of Ukraine-China relations.
36

 These include the 

Joint Declaration on the Establishment and Development of Strategic Partnership 

Relations between Ukraine and the People’s Republic of China, signed in June 

2011; the Treaty on Friendship and Cooperation between Ukraine and the People’s 

Republic of China, the Joint Declaration to further deepen the strategic partnership, 

and the Program of the development of strategic partnership between Ukraine and 

China in 2014-2018, all three of which were signed in 2013.
37

 

An important development in the relationship was the establishment of the 

China-Ukraine Intergovernmental Commission on Cooperation, which was 

brought into being in 2011, the aim of which is to strengthen bilateral relations 

between the two countries.
38

 It has become a central mechanism in planning and 

coordinating cooperation between Ukraine and China.
39

 On December 5 2017 

China and Ukraine during the third session of the China-Ukraine 

Intergovernmental Commission on Cooperation signed an action plan which aims 

to build the Silk Road Economic Belt and the 21
st
-century Maritime Silk Road.

40
 

On the same date, Mai Kai, vice-premier of China, announced that joint projects 

shall be undertaken by Ukraine and China that shall total $7 billion.
41

 These 

include, among others, the plan for Chinese companies to build a new metro line in 

the capital Kyiv worth $2 billion and a $500 million loan to be provided by the 

China Civil Engineering Construction Corporation in order to provide housing 

mortgages at an affordable level, and the same corporation also plans to construct a 

passenger railway that would connect Kyiv with Boryspil International Airport, a 

project worth $400.
42

 

Ukraine’s importance to the broader Belt and Road Initiative is linked to its 

potential as a vital transit country, being located at the crossroads between East and 

West.
43

 This is magnified by Ukraine’s Deep and Comprehensive Free Trade 

agreement with the European Union.
44

 Vice -Premier Ma Kai has stated that in the 

context of the Belt and Road Initiative, China consider’s Ukraine „as one of the 
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logisitics and industrial hubs on the way to the European Union.‖
45

 The deputy 

prime minister of Ukraine, Gennady Zubko, also said that "The Silk Road is an 

investment artery that connects Central Asia, the largest producer of goods, with 

the rest of the world. Ukraine is the first European country on this path, and we 

must fully take the advantage of this position."
46

 For example, Ukraine’s 

geographic proximity to the European Union involves the possibility of attracting 

businesses from China interested in investing in the manufacturing sector, with the 

goal of ultimately exporting to the European Union.
47

 Ukrainian leaders have also 

seen the Belt and Road Initiative as an opportunity for Ukraine to attract new 

investments, enter new markets and develop the country’s infrastructure.
48

 It has 

been estimated that the 21
st
 Century Silk Road from China to Ukraine could 

measure 5, 471 kilometers, with one of its lines potentially going from China 

though to Kazakhstan, the Caspian Sea, Azerbaijan, Georgia, and then on to the 

Black Sea, finally reaching Ukraine’s Chernomorsk port.
49

 It is worth noting that 

the China Harbor Engineering Company won the tender for a dredging project at 

the Chernomorsk port, signing an agreement for the implementation of this project 

on April 6 2018.
50

 

Ukraine has also sought to cooperate with neighbouring countries within the 

context of the Belt and Road Initiative. One example is its willingness to join the 

abovementioned 16 + 1 platform.
51

 First Vice Speaker of the Ukrainian parliament, 

Iryna Gerashchenko, stated that "It is very important for Ukraine to join the "16+1" 

format and become a full member of the Silk Road project".
52

 Another example of 

the possibility for cooperation with countries in its region within the framework of 

the Belt and Road Initiative relates to Georgia, which has also signed an 

Association Agreement with the European Union.
53

 The two countries have 

expressed the view that they should jointly utilize their geographic and transport 

potential in order to make themselves vital links along the Belt and Road.
54

 It has 

been expressed that the fact that Ukraine has a functioning free trade regime with 

the European Union and that fact that Georgia signed a free trade deal with China 

in May 2017 aids in achieving such a goal.
55

 It is also noteworthy that in March 

this year at the 11
th

 Europe-Ukraine Forum Forum in Poland, one of the major 
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topics discussed related to the Belt and Road Initiative.
56

 At this event the Polish 

Infrastructure Minister Andrzej Adamczyk discussed the possibility of extending 

Poland’s A4 highway to Ukraine, a highway which is also of importance to 

Belarus and Central Asian countries as well.
57

 

Conclusion. It can be said that Ukraine’s participation in the Belt and Road 

Initiative and its desire to deepen its relations with China are a manifestation of the 

country’s multivector foreign policy which it has on the whole pursued since 

attaining its independence. This is a policy which has been committed to European 

integration, which can be seen in particular by the country’s signing the 

Association Agreement with the European Union, while attempting to cooperate 

and deepen relations with other countries and regions as well. Indeed, Ukraine’s 

association with the European Union is seen favourably from the perspective of 

China. Due to its important geographical and geopolitical location, it can be 

assumed that China will attempt to deepen its relations with Ukraine, and that 

Ukraine will welcome this, due to the benefits that may potentially come to the 

country as a result. 
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ДЖЕРЕЛА ПРАВА ЄС 
 

Анотація. Європейський Союз має правосуб’єктність і, таким чином, 

власний законний порядок, який є окремо від міжнародного права. Крім того, 

законодавство ЄС має прямо чи опосередковано вплив на закони своїх держав-

членів та стає частиною правової системи кожної держави-члена. 

Законодавча система, як правило, ділиться на первинне законодавство 

(договори та загальні правові принципи), вторинне законодавство (на основі 

договорів) та додаткове право. 

Стаття має на меті дати характеристику основних джерел 

законодавства ЄС. Аналіз джерел забезпечує розуміння їх характеру та 

обсягу та дозволяє запропонувати їх класифікацію: 

- Договори ЄС, зокрема Договір про Європейський Союз (ЄС) та 

Договір про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС). 

- Вторинне законодавство, прийняте відповідно до договорів ЄС. 

- “М’яке законодавство”, що складається з незастосовних 

інструментів, які можуть бути застосовані, що може сприяти 

тлумаченню та / або застосуванню законодавства ЄС. 

- Пов’язані договори між державами-членами. 

- Міжнародні договори. 

- Рішення Суду Європейського Союзу (який включає Загальний Суд). 

- Загальні принципи права та основні права, на яких ґрунтуються 

конституційні закони держав-членів. 

Загалом, договори і загальні принципи є вершиною ієрархії, і вони відомі 

як основне законодавство. Після набуття чинності Лісабонською угодою з 1 

грудня 2009 року однакове значення отримав також Статут 

фундаментальних прав. Міжнародні угоди, укладені Європейським Союзом, 

підпорядковані первинному законодавству. Вторинне законодавство є 

наступним рівнем в ієрархії і діє лише тоді, коли це узгоджується з актами 

та угодами, які мають перевагу над ним. 

Ключові слова: джерела права, Європейський Союз, договір, 

постанова, директива, рішення, постанова, держава — член ЄС, первинне 

право, вторинне право, міжнародна організація. 
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SOURCES OF EU LAW 
 

Abstract. The European Union has legal personality and as such its own 

legal order which is separate from international law. Furthermore, EU law has 
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direct or indirect effect on the laws of its Member States and becomes part of the 

legal system of each Member State. The European Union is in itself a source of 

law. The legal order is usually divided into primary legislation (the Treaties and 

general legal principles), secondary legislation (based on the Treaties) and 

supplementary law. 

This article help you to understand better what are the sources of EU law. 

You should understand the nature and scope of the following sources of EU law: 

 The EU Treaties, in particular the Treaty on European Union (TEU) and the 

Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). 

 Secondary legislation made under the EU Treaties. 

 “Soft law” comprising non-legally enforceable instruments, which may aid 

the interpretation and/or application of EU law. 

 Related Treaties made between the Member States. 

 International Treaties negotiated by the Union under powers conferred on it 

by the EU Treaties. 

 Decisions of the Court of Justice of the European Union (which includes the 

General Court). 

 General principles of law and fundamental rights upon which the 

constitutional laws of the Member States are based. 

In general, the Treaties and the general principles are at the top of the 

hierarchy, and are known as primary legislation. Following the entry into force of 

the Lisbon Treaty on 1 December 2009, the same value was also given to the 

Charter of Fundamental Rights. International agreements concluded by the 

European Union are subordinate to primary legislation. Secondary legislation is 

the next level down in the hierarchy and is valid only if it is consistent with the acts 

and agreements which have precedence over it. 

Keywords: sources of law, European Union, treaty, regulation, directive, 

decision, resolution, EU member state, primary law, secondary law, international 

organization. 

 

Постановка проблеми. Питання правотворення в такій організації, як 

ЄС є надзвичайно важливим та актуальним і для України, адже Україна 

докладає багато зусиль для вступу в ЄС. Одним із вирішальним факторів у 

цьому є приведення українського законодавства у відповідність до права ЄС. 

Для того, щоб краще зрозуміти що собою являє законодавча база ЄС та у 

якому напрямку повинен рухатись український законодавець, ми намагались 

детально розібратись в ієрархії та значенні джерел права ЄС.  

Важливим є усвідомлення факту необхідності зміни та удосконалення 

українського законодавства. В умовах інтеграційних процесів важливим 

фактором розвитку держави є не тільки наявність та дотримання 

відповідного законодавства, також необхідною умовою стає укладення 

міжнародних договорів, які допомагають налагодити міжнародні 

взаємовідносини, котрі служать фундаментом для міжнародних зв’язків та 

сприяють швидшому економічному, політичному та правовому розвитку. 
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Аналіз останніх досліджень. Очевидно, що дане питання заслуговує 

на детальне вивчення, адже в період, коли Україна на шляху до 

євроінтеграції, ми повинні активно працювати для того, щоб зробити цей 

шлях легшим та швидшим. Багато хто з українських вчених присвятив увагу 

питанню джерел права ЄС, зокрема: Буроменський М. В., Яковюк І., 

Форманюк В. В., також іноземні вчені Lasok D., Horspool M. та ін. Насправді, 

система права ЄС є надзвичайно складною, і шлях України у напрямку 

гармонізації з правом ЄС потребує ретельної підготовки. Про адаптацію 

законодавства та вступ України в ЄС говориться давно, зокрема, відповідно 

до умов визначених на Копенгагенському саміті Європейської Ради у червні 

1993 р., Україні потрібно підлаштувати законодавство до права 

Європейського Союзу, яке не зводиться лише до законодавства ЄС, а 

включає спільні принципи, цінності та правову культуру. 

Головною метою державної політики було, є і буде створення 

передумов та здійснення реальних кроків для вступу до Європейського 

Союзу і послідовне запровадження в життя європейської моделі розвитку 

загалом. 

Постановка завдання. Розкрити зміст правової системи ЄС, джерела 

права, становлення правотворення в ЄС, вплив союзу на законодавство 

держав — членів, а також проаналізувати адаптацію українського 

законодавства до права ЄС. 

Виклад основного матеріалу. Очевидним є той факт, що джерельна 

база ЄС є багатогранною та складною. Це й не дивно, адже до складу Союзу 

входить 28 країн, кожен погодиться, щоб організувати управління та порядок 

в такому об’єднані потрібна якісна та чітка правова система, яка 

регулюватиме усі сфери функціонування Союзу та взаємодію як громадян 

всередині так і стосунки з іншими країнами, які не є членами ЄС, або з 

іншими міжнародними організаціями. 

Окрім своєї складності питання джерел права ЄС є надзвичайно 

цікавим, для юристів, які цікавляться нормотворенням варто вникнути у 

процес укладення договорів, винесення постанов та прийняття рішень в ЄС. 

Основними джерелами права ЄС є два договори: договір про ЄС та договір 

про функціонування ЄС. У цих договорах закріплені мета та цілі Союзу, 

зокрема: Союз засновано на цінностях поваги до людської гідності, свободи, 

демократії, рівності, верховенства права та поваги до прав людини, зокрема 

осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними для всіх держав-членів 

у суспільстві, де панує плюралізм, недискримінація, толерантність, 

правосуддя, солідарність та рівність жінок і чоловіків. 

Мета Союзу — підтримувати мир, свої цінності та добробут своїх 

народів. 

Союз надає своїм громадянам простір свободи, безпеки й правосуддя 

без внутрішніх кордонів, на якому забезпечено вільний рух осіб разом з 

належними заходами, пов’язаними із контролем на зовнішніх кордонах, 

притулком, імміграцією та попередженням і боротьбою зі злочинністю. 
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Союз засновує внутрішній ринок. Союз функціонує заради сталого 

розвитку Європи, що ґрунтується на збалансованому економічному зростанні 

та ціновій стабільності, конкурентоспроможній соціальній ринковій 

економіці, спрямованій на цілковиту зайнятість та соціальний прогрес, та 

високому рівні захисту і дедалі кращому стані довкілля. Союз сприяє 

науково-технічному прогресові. 

Союз бореться проти соціального вилучення та дискримінації, 

підтримує соціальну справедливість та захист, рівність жінок і чоловіків, 

зв’язок між поколіннями, захист прав дитини. 

Союз підтримує економічну, соціальну та територіальну єдність 

держав-членів та солідарність між ними. 

Союз поважає своє багате культурне та мовне розмаїття й забезпечує 

захист та подальше збагачення культурної спадщини Європи. 

Союз засновує економічний та валютний союз, валютою якого є євро. 

У своїх відносинах зі світом Союз підтримує та поширює свої цінності 

та інтереси, сприяє захисту своїх громадян. Союз підтримує мир, безпеку та 

сталий розвиток планети, солідарність та взаємну повагу народів, вільну 

справедливу торгівлю, викорінення бідності та захист прав людини, зокрема 

прав дитини, а також суворе дотримування й розвиток міжнародного права, 

зокрема дотримання принципів Статуту ООН [1]. 

Відзначимо, що усі нормативно-правові акти, які приймаються ЄС 

публікуються в його Офіційному журналі. Офіційний журнал Європейського 

союзу (англ. Official Journal of the European Union) — урядовий бюлетень 

Європейського союзу. Він публікується з початку Ніццького Договору, який 

набув чинності 1 лютого 2003 року. Публікується на 24 офіційних мовах 

держав-членів. Тільки правові акти, опубліковані в офіційному журналі, 

мають обов’язкову силу. 

Журнал замінив собою Офіційний журнал Європейського об’єднання 

вугілля і сталі, що публікувався з 30 грудня 1952 року, який, у свою чергу, 

був перейменований в Офіційний журнал Європейських співтовариств з 

утворенням Європейських співтовариств, перш ніж приймати свою поточну 

назву зі створенням Європейського союзу. 

Офіційний журнал включає в себе дві пов’язані серії і одну додаткову: 

серія L містить законодавство ЄС, в тому числі директиви, рішення, 

рекомендації та думки; 

серія С містить доповіді та повідомлення, включаючи рішення 

Європейського суду і Суду загальної юрисдикції (раніше відомого як Суд 

першої інстанції); 

додаткова серія S містять запрошення для участі в тендері (див.: 

Урядові закупівлі в Європейському союзі) [2]. 

Тепер охарактеризуємо перелічені вище нормативно-правові акти: 

постанови, директиви, рішення ЄС. 

Постанова — це нормативно-правовий акт Європейського Союзу [5], 

який підлягає негайному виконанню як закон в усіх державах-учасницях 

одночасно.[4, 6]. Постанови відрізняються від директив, як мінімум за 
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принципами їх транспонування у національне законодавство держав. 

Постанови приймаються шляхом різних законодавчих процедур, залежно від 

сфери їх застосування. 

У статті 288 Договору Європейського Союзу встановлено: 

―…Постанова має бути призначена для загального застосування. Вона має 

бути повністю обов’язковою та прямо застосовуватися в усіх Державах-

Учасницях‖ [3]. 

Директива на відміну від постанови чи рішення, не має прямої дії, 

запроваджується через національне законодавство. Вона зобов’язує державу-

члена у певний термін вжити заходів, спрямованих на досягнення визначених 

у ній цілей. Директиви — підпорядкований інструмент, вони повинні 

відображувати положення договорів, але вони так само, як і договори, мають 

верховенство над національним правом. Тому, якщо якась країна-член не 

запровадила вчасно відповідну директиву до національного законодавства, 

вона однаково має силу закону в цій країні, і її порушення може бути 

оскаржено в Суді ЄС. 

Рішення ЄС це акти індивідуального, а не загального характеру. Вони є 

обов’язковими для своїх адресатів та стосуються спеціальних, вузьких, 

нерідко технічних питань і обов’язкові тільки для тих суб’єктів, яким вони 

адресовані. Адресатом може бути не тільки держава, але й певні категорії 

юридичних осіб або навіть окремі юридичні особи. 

Про те, які є серії в Офіційному журналі ЄС ми вже писали, ще 

наголосимо на порядку публікування та набуття чинності цих актів. 

Відповідно до ст. 297 ДФЄС в Офіційному журналі Європейського Союзу в 

обов’язковому порядку повинні публікуватися тексти всіх законодавчих актів 

ЄС. Законодавчі акти вступають в силу в день, який ними встановлений або 

(якщо такий день не вказано) на двадцятий день після їх опублікування. 

Аналогічне правило встановлено і для незаконодавчих актів у формі 

регламентів і директив, що поширюють дію на всі держави-члени, і рішень, 

крім індивідуальних рішень, що мають конкретного адресата (наприклад, 

рішень Комісії про накладення штрафів на підприємства). 

Додаткові обов’язки по опублікуванню встановлені в Регламенті (ЄС) 

№ 1049/2001 Європейського парламенту і Ради від 30 травня 2001 року про 

доступ громадськості до документів Європейського Парламенту, Ради та 

Комісії [7, ст. 15], а також у внутрішньому регламенті Ради ЄС [8, ст. 13]. 

Відповідно до цих документів опублікуванню в Офіційному журналі 

ЄС також підлягають міжнародні угоди Союзу з третіми країнами і 

міжнародними організаціями. Однак за рішенням Ради ЄС (інституту, 

уповноваженого укладати міжнародні угоди від імені Союзу) деякі угоди з 

питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки можуть бути 

оголошені надсекретними, секретними або конфіденційними документами і 

не публікуватися в Офіційному журналі (зокрема, з мотивів суспільної 

безпеки, оборони). Так, в Офіційному журналі були опубліковані угоди про 

військове співробітництво між ЄС і НАТО (угоди ―Берлін плюс‖ 2002–

2003 рр.). 



244 

Відповідно до Регламенту (ЄС) № 1049/2001 ―по можливості‖ в 

Офіційному журналі повинні публікуватися всі інші правові акти Союзу, 

тобто незаконодавчі директиви, які поширюють дію не на всі країни-члени, і 

рішення, адресовані конкретним суб’єктам, а також рекомендаційні акти 

(рекомендації та висновки). 

Крім того, Рада ЄС відповідно до свого внутрішнього регламенту 

також може публікувати в Офіційному журналі власні рішення з питань 

спільної зовнішньої політики і політики безпеки та документи, ухвалені ним 

в формі актів sui generis, наприклад, укладення (conclusions) і резолюції. 

Європейський центральний банк в кожному конкретному випадку 

приймає рішення про те, чи слід публікувати в Офіційному журналі 

Європейського Союзу його акти як орієнтири та інструкції. 

У даній статі максимально лаконічно описана суть джерельної бази ЄС, 

як бачимо, вона є досить складною та об’ємною. Тепер, хотілося б сказати 

пару слів про адаптацію українського законодавства до права ЄС. Перш за 

все адаптація українського законодавства до законодавства ЄС відбувається 

одночасно з правовою реформою в Україні. Держава має оновити 

законодавство, відповідно до міжнародних принципів і стандартів, оскільки 

до цього часу в її правовій базі зазначених принципів і стандартів не було. 

Чинна законодавча база України є суперечливою, нестабільною, а тому 

недосконалою. Однак ЄС особливого значення надають саме якості правових 

актів. Рада ЄС прийняла спеціальне рішення з приводу правил їх підготовки, 

за якими правовий акт має бути: чітким, без надмірного застосування 

скорочень, не містити жаргонних висловів, надто довгих фраз, незрозумілих 

посилань на інші тексти, що ускладнюють його читання. Україні також 

потрібно враховувати економічні, політичні та соціальні наслідки прийняття 

відповідних актів законодавства, адаптованих до вимог законодавства ЄС. 

Висновки: У даній статті здійснено стислий виклад існуючих джерел 

права ЄС та дотично проаналізовано взаємовідносини між українським 

законодавством та законодавством ЄС. Окреслений напрям дослідження є 

надзвичайно об’ємним та не може поміститись в одну статтю, відповідно 

потребує більш детального аналізу системи права ЄС та щодо реформ у сфері 

права, які варто здійснити в Україні у напрямку євроінтеграції. Ми повинні 

усвідомлювати, що адаптація законодавства України — це перший етап 

тривалого процесу наближення національної системи права, включаючи також 

правову культуру, доктрину та судову і адміністративну практику, до системи 

права Європейського Союзу відповідно до критеріїв, що висуваються 

Європейським Союзом щодо держав, які мають намір приєднатися до нього. 

Виходячи саме з такого розуміння, процес адаптації має охоплювати як 

нормотворення, так і нормозастосування і бути обов’язковим для всіх органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування. 
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ФАКТОРИ ТА МОДЕЛІ ЗМІНИ СУТНОСТІ СУВЕРЕНІТЕТУ 

ДЕРЖАВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Анотація. У статті визначаються та досліджуються фактори, а 

також моделі, що впливають на зміну сутності суверенітету держав в 

умовах глобалізації. Встановлено, що міждержавні інтеграційні процеси, які 

набувають системного характеру, суттєво змінюють не тільки 

традиційний зміст категорії державного суверенітету, а й набувають 

нових організаційно-правових форм. З’ясовано, що існують фактори, які 

впливають на процес зміни національного суверенітету, серед яких можна 

виокремити наступні: технологічні та соціальні зміни, прагнення уникнути 

війн, наявність глобальних проблем, що об’єднують країни, процеси 

регіонального зближення, необхідність спільними зусиллями вирішувати та 

врегульовувати суперечності, зростання чисельності демократичних 

режимів у світі. Визначено ряд викликів, які впливають на суверенітет і у 

майбутньому можуть призвести до його суттєвого обмеження з боку нових 

факторів системи міжнародних відносин: формування єдиної глобальної 

економіки, зміни у системі міжнародних відносин та постійне збільшення 

міжнародних урядових і неурядових організацій, глобальні екологічні 

проблеми, які все більше впливають на світове співтовариство, культурна 

глобалізація, яка змінює свідомість людей, інтеграційні процеси та 

глобалізація. 

Ключові слова: суверенітет держави, глобалізація, інтеграційні 

процеси, Європейський союз, міжнародне співтовариство. 
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FACTORS AND MODELS OF CHANGING THE ESSENCE  

OF SOVEREIGNTY OF STATES IN THE CONDITIONS  

OF GLOBALIZATION 
 

Abstract. The article defines and investigates factors, as well as models that 

influence the change of the essence of sovereignty of states in a globalized world. It 

is established that intergovernmental integration processes, which acquire a 

systemic character, significantly change not only the traditional content of the 

category of state sovereignty, but also acquire new organizational and legal forms. 

It is revealed that there are factors that influence the process of changing national 
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sovereignty, among which one can distinguish the following: technological and 

social changes, the desire to avoid wars, the presence of global problems, uniting 

countries, processes of regional convergence, the need for joint efforts to solve and 

to resolve the contradictions, and to increase the number of democratic regimes in 

the world. A number of reasons that affect sovereignty and in the future can lead to 

its significant limitation by new factors in the system of international relations: the 

formation of a single global economy, changes in the system of international 

relations and the constant increase of international governmental and non-

governmental organizations, global environmental problems that all have a 

greater impact on the world community, cultural globalization that changes 

people's minds, integration processes and globalization. 

Keywords: state sovereignty, globalization, integration processes, European 

Union, international community. 

 

Постановка проблеми. Протягом останніх десятиліть процеси 

трансформації суверенітету набули нового змісту: вони відрізняються за 

ознаками у різних державах та регіонах, що пов’язано з рівнем економічного, 

етнічного, політичного та культурного розвитку тих чи інших політичних 

факторів на міжнародній арені, змінюється значення політичних сил в 

середині країни, їхні методи керування державою. 

У ході інтеграційних процесів та глобалізації усіх сфер діяльності 

людства змінюється і роль національної держави — вона все рідше проявляє 

себе як суверенний організм, і частіше функціонує як компонент системи 

міжнародного управління. Головними функціями національної держави 

стають функції забезпечення легітимності та гарантій підзвітності 

наднаціональних та національних механізмів управління. 

Сьогодні існує об’єктивна потреба у аналізі впливу процесів глобалізації, 

інтернаціоналізації та міждержавної інтеграції на визначенні сутності 

державного суверенітету. Адже міждержавні інтеграційні процеси, які 

набувають системного характеру, суттєво змінюють не тільки традиційний 

зміст категорії державного суверенітету, а й набувають нових організаційно-

правових форм. Можна без перебільшення стверджувати, що сучасна концепція 

державного суверенітету переживає глибоку кризу. Це зумовлює пошук нового 

методологічного інструментарію, проведення системного аналізу впливу 

глобалізаційних процесів на державотворення та правотворення. 

Аналіз останніх досліджень. Широке коло проблем глобалізації, 

зокрема й фактори та моделі зміни сутності суверенітету держав в умовах 

глобалізації відображено у наукових працях таких учених, як З. Бауман, 

І. Василенко, В. Власов, Р. Войтович, В. Воронков, А. Гальчинський, 

Е. Гідденс, О. Гончаренко, П. Діккен, Н. Зотова, В. Ліпкан, А. Панарін, 

Н. Резнікова, Ю. Ткачук, А. Толстоухов, С. Удовик, Т. Фрідмен, М. Шепелев, 

С. Шергін, Ю. Щербак та інших. 

Постановка завдання. Метою даної статті є визначення та 

дослідження факторів, а також моделей зміни сутності суверенітету держав в 

умовах глобалізації. 
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Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах посилення 

глобалізації та інтеграції держав в міжнародне співтовариство все частіше в 

нових конституціях з’являються положення про засади взаємовідносин між 

державами. Однією з найбільш актуальних і складних проблем в 

―інтеграційних‖ міжнародних об’єднаннях є питання про державний 

суверенітет. У конституціях йдеться про можливість відмови або про 

обмеження державного суверенітету, про передачу його частини об’єднанню 

при вступі до міжнародної організації (при цьому в окремих Конституціях 

взагалі відсутні норми регулюючі такі відносини). 

Як наслідок з’являються теорії, спрямовані на розмиття такої 

властивості держав, як суверенітет (як принципу конституційного права), і 

загальновизнаного принципу міжнародного права — суверенна рівність. 

Якщо слідувати теоріям ―ерозії суверенітету‖, ―обмеженого суверенітету‖, 

―наддержавних міжнародних організацій‖, то доведеться визнати, що з часом 

суверенітет може зникнути у зв’язку з передачею державою суверенних 

повноважень міжнародним організаціям. 

Створення наднаціональних інтегративних структур, множення 

транснаціональних акторів, формування міжнародних режимів (щодо прав 

людини, прав національних меншин, ядерного нерозповсюдження), 

егіоналізація, сполучена зі зниженням ефективності державного 

регулювання, та багато інших феноменів глобалізації світу трактуються як 

поява післясуверенного порядку, де суверенітет ―зник‖, ―розмитий‖ або 

―дезінтегрований‖ як нормативний принцип та емпірична реальність. 

Основним аргументом на користь «розмивання» суверенітету держав 

виступає факт неможливості держави здійснювати ряд дій як у сфері 

внутрішньої, так і зовнішньої політики. Як приклади такого роду обмежень, 

зокрема, зазначаються: 

– заборона на довільне обмеження загальновизнаних природних прав і 

свобод людини та громадянина (в працях деяких фахівців можна зустріти 

пряме протиставлення системи суверенних держав і принципу верховенства 

прав і свобод людини та громадянина); 

– обмеження повноважень держави у сфері контролю за фінансовою 

системою (в т.ч. наявність системи міжнародно-правового арбітражу на 

валютних ринках, у міжнародній торгівлі); 

– верховенство норм міжнародного права щодо норм національного 

законодавства; 

– обмеження повноважень держави у сфері розпорядження природними 

ресурсами [1, с. 120]. 

На наш погляд, наведені вище критерії «розмивання» суверенітету 

держави аж ніяк не свідчать про формально-юридичне обмеження 

властивостей суверенітету. В цьому випадку було б вірно стверджувати про 

―розмивання‖ застарілих уявлень про суверенітет. 

Тому виникає необхідність розглянути питання, яким чином вказані 

процеси впливають на категорію ―суверенітет‖. Дійсно, успіх реалізації 

проекту по об’єднанню європейських країн у наднаціональну організацію був 
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би неможливий, якщо б учасники цього процесу на момент його 

започаткування не отримали певні гарантії, що створювана владна 

конструкція не призведе до позбавлення державного суверенітету учасників 

міждержавного союзу [2, c. 7]. Отримані такі гарантії були неможливі без 

аналізу розроблених у різні часи теорій утворення складних державних 

союзів і практики реалізації в них державного суверенітету. Тому ідея 

плюралістичної Європи дає про себе знати завжди в результаті аналізу різних 

історичних контекстів. 

Питання передачі суверенітету, зокрема проблема наднаціональних 

повноваження стає наріжним каменем в ході розвитку інтеграційного 

процесу в Європі [3, с. 165]. Досвід європейської інтеграції з усією 

очевидністю показав, що спочатку питання стримування суверенітету не 

було враховано в теоретичних планах побудови об’єднаної Європи. 

Оскільки інституційна система спільнот перебувала в стадії 

становлення, проблеми розподілу компетенції між державами та 

інтеграційними інститутами просто не існувало, центральне місце в системі 

інститутів займав міжурядовий орган — Рада. 

Як зауважує В. А. Ліпкан, умовою й обов’язковим наслідком 

формального приєднання до Європейського Союзу є відмова від частини 

суверенітету — це один з найбільш сталих міфів та кліше у політичній і 

навколо науковій дискусії стосовно інтеграції, якими національні уряди 

користуються аби довести своїм виборцям непричетність до непопулярних 

заходів, а зовнішні партнери Союзу — аби відійти від обговорення окремих 

питань взаємовідносин. Насправді ситуація виглядає зовсім по-іншому: 

держави-члени зберігають контроль над окремими сферами. Над всіма 

ключовими для збереження суверенітету сферами суспільних відносин навіть 

у тих сферах, де повноваження Союзу вважаються максимальними [4, с. 18]. 

Поширення інтеграції в політичній сфері призводить до чіткого 

гарантування суверенітету держав-членів. Якщо національні уряди 

погодяться на формування та проведення повноцінної спільної зовнішньої 

політики і політики безпеки, та на більш тісне співробітництво поліцій та 

судових органів, то фактично матиме місце добровільна відмова держави від 

монополії на легітимне застосування примусу. Як наслідок збереження 

національними урядами контролю на здійснення права встановлювати 

податки, визначати адміністративно-територіальний устрій, мати власні 

збройні сили, оголошувати війну та укладати мир набуває вирішального 

значення для збереження суверенітету [5, с. 65]. 

Взагалі, можна допустити, що відповідно до інтеграційних договорів, 

Європейський Союз складається з суверенних держав регіону, які передали 

повноваження щодо певних питань, незважаючи на те, що компетенція 

різниться за своїм масштабом та природою. Європейський Союз — унікальне 

утворення, що не має аналогів у світі (не можна порівняти з федерацією, це 

також не організація міжурядового співробітництва за типом ООН). 

Держави, що входять в Союз (його ―держави-члени‖), об’єднали свої 

суверенітети, щоб стати ―сильнішими‖. На практиці об’єднання суверенітетів 
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означає, що держави-члени делегують частину своїх повноважень щодо 

прийняття рішень створеним ними спільним інститутам з тим, щоб рішення 

за конкретними питаннями демократично прийматися на 

загальноєвропейському рівні. 

Думка, що інтеграція обумовлює зміну підходів до трактування 

державного суверенітету, має своє пояснення. Дослідження такого важливого 

атрибуту держави, як ―публічна влада‖, дозволяє вказати на тенденцію 

поступового зменшення ролі і значення центрального державного апарату в 

державах-членах ЄС та водночас зростання впливу регіональних та 

наднаціональних інститутів влади. Виявлення цієї тенденції не дає однак 

підстав стверджувати про процес ―десуверенізації‖ держав членів ЄС. Участь 

держави в інтеграційних структурах створює передумови для конструктивної 

та ефективної координації дій між інститутами ЄС та урядами суверенних 

держав. Інтеграція забезпечує в цілому гармонійне співіснування суверенних 

держав-членів Європейського Союзу, якому вони делегують повноваження 

реалізувати окремі суверенні права. Конструктивний характер співпраці 

національних урядів та інститутів ЄС полягає у створенні принципово нового 

механізму їх взаємодії, який дозволяє об’єднати зусилля для досягнення 

спільної мети та надати відповідним діям демократичну легітимацію  

[6, с. 5-6]. 

Існують фактори, що впливають на процес зміни національного 

суверенітету, серед яких можна виокремити наступні: технологічні та 

соціальні зміни, прагнення уникнути війн, наявність глобальних проблем, що 

об’єднують країни, процеси регіонального зближення, необхідність 

спільними зусиллями вирішувати та врегульовувати суперечності, зростання 

чисельності демократичних режимів у світі тощо. Проте основним фактором, 

який впливає на звуження національного суверенітету, є передусім воля 

держави, яка свідомо передає частину власних повноважень на користь 

наддержавним утворенням, недержавним організаціям та ін., як це сталося у 

рамках Європейського Союзу. Серед прав, які знаходять поза компетенцією 

держави у зв’язку з поглибленням інтеграції держави у світове 

співтовариство, можна зазначити наступні: право розробляти, зберігати та 

випробовувати ті або інші види зброї; встановлювати мито та податки та 

визначати їхній розмір; забороняти чи заохочувати ввезення та вивезення 

товарів (капіталів); використання природних ресурсів; друкування грошей; 

встановлювати правила утримання ув’язнених та застосовувати їхню працю; 

використовувати смертну кару; проголошувати політичні свободи або їх 

обмежувати; фундаментальні правила виборів та виборчих цензів, а також 

багато інших норм та принципів, які раніше входили до виключної 

компетенції держави [7, с. 104]. Держави-члени Європейського Союзу 

передають частину своїх суверенних прав наднаціональним органам 

управління. Раніше це стосувалося економічних питань, а тепер — валютно-

фінансових, прикладом чого слугує створення ―Єврозони‖, а на 

перспективу — питань зовнішньої політики та оборони. Вважається, що 

наднаціональні органи управління ЄС діють лише відповідно до мандата, 
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проте очевидно, що розширення такої практики означає розмивання межі між 

внутрішньою та зовнішньою політикою держави-члена. 

Добровільне зменшення суверенітету більше проявляється у Західних 

країнах, і, навпаки, трансформація суверенітету складніше відбувається у 

країнах інших цивілізації та культурних традицій, що пов’язано з рівнем 

економічного розвитку. Зазвичай це рівень індустріальних або аграрно-

індустріальних країн, що пов’язаний з суверенністю та державним 

регулюванням. Деякі країни, що розвиваються, за власним бажанням йдуть 

на об’єднання в регіональні співтовариства, щоб разом вирішувати спільні 

проблеми та відстоювати свої інтереси [8, с. 131]. 

Важливими факторами європейської інтеграції стало формування 

представницьких інститутів та політичних об’єднань європейського 

масштабу. В ЄС і союз, і кожна держава — можуть та повинні розглядатися в 

якості ―суверенних‖ учасників багатоярусного мережевого правління, яке 

володіє загальним суверенітетом, тим самим примножуючи суверенні 

прерогативи кожного з учасників мережевого правління та тим самим їх 

індивідуальні суверенності [7, с. 107]. 

Виклик принципу державного суверенітету можна проілюструвати на 

прикладі сфери регуляції — з галузі права, у віданні якого знаходяться 

проблеми, що пов’язані з навколишнім середовищем та використанням 

природних ресурсів. Хоча принцип державного суверенітету був розширений 

і став передбачати контроль на ресурсами у різних галузях, включно з 

континентальним шельфом та ексклюзивними ―економічними зонами‖ 

(територіями, що віддалені на відставні до 200 морським миль від берегів тієї 

чи іншої держави), у 1967 р. нове поняття стало предметом обговорення з 

метою переосмислення законної підстави для присвоєння та експлуатації 

ресурсів — загального надбання людства [9, с. 212]. 

Всі виклики, що приймає на себе національна держава та суверенітет як 

якісна характеристика державної влади, сприймаються дослідниками цих 

явищ неоднозначно. На сьогодні не існує єдиної думки про подальшу долю 

найважливішого інституту політичної влади. 

Можна виокремити дві групи прогнозів щодо подальшої долі 

суверенітету. Представники першої групи вважають, що під натиском 

глобалізації суверенні держави втрачають свої функції у керуванні 

політичними та соціальними процесами, що відбувається як на їх території, 

так і поза її межами. Відповідно до другого напрямку — глобалізація не 

вносить якісно нових змін у сформовану міжнародну структуру, де суверенні 

держави залишаються головними акторами. Проте йдеться не про простий 

вибір між двома крайнощами — збереження або зникнення державного 

суверенітету як про два єдині альтернативні варіанти Дослідники, які 

дотримуються тієї або іншої позиції, розходяться як в оцінці масштабів, так і 

в характеру самого явища нівелювання державного суверенітету [10, с. 12]. 

До першої групи прогнозів належать вчені, які вважають неминуче 

зникнення національної держави та її політичних інститутів з міжнародної 

арени. Також до цієї групи належать ті науковці, які переконані, що 
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державний суверенітет зазнає лише часткової реструктуризації шляхом 

делегування частини своїх повноважень наднаціональним органам влади, 

проте він не припиняє свого існування. 

Можна виокремити ряд викликів, які впливають на суверенітет і у 

майбутньому можуть призвести до його суттєвого обмеження з боку нових 

акторів системи міжнародних відносин: 

1. Формування єдиної глобальної економіки, де головними акторами 

виступають великі транснаціональні корпорації, та які беруть на себе ряд 

повноважень національних держав. 

2. Зміни у системі міжнародних відносин та постійне збільшення 

міжнародних урядових і неурядових організацій та об’єднань, які 

претендують на створення нової системи транснаціональної влади. 

3. Глобальні екологічні проблеми, які все більше впливають на світове 

співтовариство, розв’язання яких стає неможливим у рамках національних 

держав. 

4. Культурна глобалізація, яка змінює свідомість людей та 

проявляється у новому вимірі само ідентифікації — не національної, а 

індивідуальної, з одного боку, і космополітичної — з іншого. 

5. Інтеграційні процеси та глобалізація гомогенізує громадянське 

суспільство, проте водночас створює умови для виникнення великої кількості 

нових локальних субкультур. 

Ці виклики, з якими стикається національна держав, не знаходять своє 

вирішення у традиційних органах державної влади, їхнє вирішення може 

бути покладено на міждержавні об’єднання та організації [11, с. 14]. 

Еволюція національних держав буде відбуватися, в першу чергу, щодо 

її можливих форм, серйозна зміна конфігурації яких вже сьогодні 

прогнозується безліччю дослідників. Не менш серйозної модифікації 

зазнають і функції держави, обмеження (конкретизація) і звуження яких 

видається природним процесом розвитку державності в добу глобалізації. На 

основі національних держав з часом можуть бути створені певні 

міжрегіональні адміністративно–публічні апарати з розвиненою системою 

міжнародної бюрократії зі здійснення функцій підтримки світового порядку 

(та його приватних проявів: політичного, правового, економічного, 

екологічного) в межах встановленої міжнародної юрисдикції [12, с. 784]. 

Ряд дослідників зовсім не бачать у процесі руйнування територіального 

суверенітету загрози для демократії як такої. Важливим питанням стає не 

збереження відживаючих політичних інститутів, а побудова нових, 

транснаціональних, які б ґрунтувалися на демократичній основі. 

Взаємозв’язок культур призводить, з одного боку, до посилення тенденцій 

космополітизму, а з іншого — до утворення великої кількості локальних 

субкультур, проте надмірна культурна розмаїтість ніколи не сприяла міцності 

держави з її прихильності до єдиної офіційної ідеології, що сприяє більшій 

легітимізації уряду. 

Висновки. Нові форми ідентичності на різних рівнях стають загрозою 

національній державі. Основна складність при створенні і подальшому 
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розширенні міжнародних просторів полягає у тому, що політика глобалізації 

вимагає від держави координації раніше незалежних рішень з іншими 

національними державами і підпорядкування держав інтересам 

співтовариства. Найяскравішим прикладом зазначених тенденцій є 

Європейський Союз, у якому поєднуються дві тенденції: з одного боку, роль 

міжурядових і транснаціональних організацій, поява нових акторів у системі 

міжнародних відносин, а з іншого — трансформації на рівні свідомості, коли 

національна ідентифікація поступається місцем космополітизації 

громадянського суспільства. 
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Анотація. У статті з’ясовується сутнісне наповнення трудового 

права Європейського Союзу на підставі наукових праць вітчизняних та 

зарубіжних вчених. Підкреслюється, що трудове право є цілком 

самостійною структурною одиницею системи права європейської 

спільноти. Доводиться, що предметом регулювання трудового права ЄС є 

трудові відносини, які об’єктивно існують внаслідок дії норм трудового 

права ЄС, що ухвалені у межах компетенції органів ЄС. 
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Постановка проблеми. Стале покращення умов життя та праці народів 

Європейського Союзу, як зазначено у преамбулі Договору про 

функціонування Європейського Союзу, є головною метою усіх зусиль країн-

членів [1]. У межах наданих їм повноважень, органи та інституції ЄС 

напрацювали та ухвалили величезний масив правових актів у сфері найманої 

праці. Чимала кількість відповідних норм права дозволяють стверджувати 

про існування самостійного та автономного утворення у системі права 

Європейського Союзу — трудового права ЄС. 
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Аналіз останніх досліджень. Деякі науковців переконують, що 

трудове право Європейського Союзу є самостійною галуззю права. 

Наприклад, Гаєвая О. В., Дарморіс О. М., Єгорова Є. Н., Чанишева Г. І., 

Беркасон Б. (Bercusson B.). В той час як інші, переважно зарубіжні, узагалі не 

переймаються формою існування трудового права ЄС. Вони безапеляційно 

запевняють, що таке існує, та акцентують свою увагу на вивченні положень, 

котрі забезпечують правове регулювання відносин найманої праці. Зокрема, 

Тюзінг Г. (Thüsing G.) [2], Девіс Ен. (Davies A.C.L.) [3], Богг А. (Bogg A.) [3], 

Кастелло К. (Costello C.) [3] та інші публікують наукові праці з трудового 

права Європейського Союзу, а також викладають відповідні навчальні курси. 

Постановка завдання. Теперішній етап розвитку права Європейського 

Союзу засвідчує, що трудове право є цілком самостійною структурною 

одиницею системи права європейської спільноти. Водночас залишається 

дискусійним питання про предмет його регулювання. Метою статті є 

виокремити та охарактеризувати комплекс відносин, котрі регулюють 

відповідні норми права ЄС. 

Виклад основного матеріалу. Різноманітні наукові підходи щодо 

предмету регулювання трудового права ЄС є об’єктом постійних дискусій, 

що розгорнулись як в Європейському Союзі, так і за його межами. 

Відповідь на запитання, що ж регулює трудове право ЄС, безумовно 

залежить від спектру повноважень органів та інституцій ЄС у сфері найманої 

праці. Трудове право ЄС як частина наднаціональної правової системи не 

може, та й зрештою і не прагне регулювати усі відносини, котрі регулюються 

нормами трудового права країн-членів ЄС. Воно безпосередньо впливає на 

національне трудове право країн-членів ЄС, а також частково заміщає 

відповідне національне правове забезпечення. Та все ж, здебільшого норми 

трудового права ЄС визначають спосіб та механізми, згідно з якими країни-

члени Союзу регулюватимуть їхні внутрішні ринки праці. Цим, власне, і 

зумовлена певна фрагментарність правового регулювання відносин найманої 

праці на рівні ЄС. 

Виникнення та формування трудового права ЄС опосередковано 

реалізацією чітких цілей, котрі передбачені первинним законодавством 

Європейського Союзу. На думку Тюзінга Г. (Thüsing G.), такими є сприяння 

покращенню та гармонізації умов життя та праці, а також забезпечення 

свободи пересування працівників у межах Союзу [2, с. 2]. Для реалізації цих 

цілей на рівні ЄС передбачено правила регулювання окремих аспектів 

робочого середовища з метою захисту здоров’я та безпеки працівників, а 

також умов їхньої праці; соціального забезпечення та соціального захисту 

працівників; захисту працівників у разі припинення трудового договору; 

інформування та консультування працівників; представництва та 

колективного захисту інтересів працівників та роботодавців; умов 

працевлаштування громадян третіх країн, які на законних підставах 

проживають на території Союзу; інтеграції осіб, виключених із ринку праці; 

рівності жінок та чоловіків щодо їхніх можливостей на ринку праці та 

ставлення на роботі; боротьби проти соціального виключення; модернізації 
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систем соціального захисту [1]. Крім цього, ЄС уповноважений на ухвалення 

актів з питань боротьби з дискримінацією у сфері трудового права на основі 

статі, расової, етнічної приналежності, релігії чи віросповідання, 

інвалідності, віку чи сексуальної орієнтації, а також на встановлення заходів 

щодо забезпечення свободи пересування. Наприклад, скасування обмежень 

щодо переміщення та проживання працівників держав-членів та членів їхніх 

сімей в межах ЄС. 

Важливо наголосити, що усі нормотворчі органи Європейського 

Союзу, котрі компетентні ухвалювати норми права щодо вищенаведених 

питань, працюють заради досягнення спільної мети: розширення та зростання 

рівня захисту працівників. Тому чимало науковців стверджують, що трудове 

право ЄС опосередковує різноманітні питання зайнятості та ринку праці у 

Європейському Союзі. Ліон-Каєн А. (Lyon-Caen A.), наприклад, трактує 

трудове право ЄС як ―передову‖ модель національного трудового права, що 

визначає розвиток правового регулювання зайнятості та ринку праці  

[4, c. 67-75]. Правом єдиного ринку праці називає трудове право ЄС Катала 

Н. (Catala N.) та Бонне Р.(Bonnet R.) [5, c.24-39]. Бернард К.(Barnard C.) 

вважає, що трудове право ЄС є сукупністю норм, що регулюють широкий 

спектр взаємовідносин трудової та соціальної сфер [6, c. 80–91]. Підтримує її 

позицію Рюнмар М. (Rönnmar M.), називаючи трудове право ЄС 

інтегрованою складовою політики зайнятості Європейського Союзу. 

Водночас, вчена наводить перелік відносин, котрі складають предмет 

регулювання трудового права ЄС. Такими, на її думку, є індивідуальні 

трудові відносини та трудові права, рівно ж як і ринок праці в цілому, а 

також колективно-трудові відносини, що виникають між соціальними 

партнерами [7, c. 591–620]. 

Неоднорідність суспільних відносин, котрі регулюються нормами 

трудового права ЄС, утруднює їхнє внутрішнє структурування. Та все ж, 

широкою підтримкою користується підхід, згідно з яким трудове право ЄС 

поділяють на індивідуальне та колективне [3; 8; 9; 10; 11]. В основі цього 

поділу покладено розмежування відносин найманої праці на індивідуальні та 

колективні. 

Щоправда, цей поділ є достатньо умовним, а названі складові кожен 

вчений наповнює по-різному. Відомий дослідник трудового права 

Бланпейн Р. (Blanpain R.), наприклад, до сфери регулювання індивідуального 

трудового права відносить окремі аспекти реалізації працівниками права на 

вільне пересування; здійснення свободи вільного руху товарів та послуг; 

міжнародне приватне трудове право; індивідуальні трудові договори; 

охорону дитячої праці та захист молодих працівників на роботі; питання 

рівного ставлення на роботі; охорону материнства; робочий час та час 

відпочинку; безпеку праці та охорону здоров’я працівників; 

реструктуризацію підприємств та колективних звільнень; питання 

неплатоспроможності роботодавця та зміни власника підприємства. 

Колективне трудове право, на його думку, зорієнтоване на регулювання 

трудових відносин щодо ведення колективних переговорів, інформування та 
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консультування працівників, їхньої участі у вирішенні різноманітних питань 

щодо діяльності підприємства. Питання інституційної структури ЄС та 

компетенції органів ЄС з питань праці, а також правовий статус соціальних 

партнерів науковець вважає загальними для обох складових трудового права, 

а тому виділяє такі для вивчення за межі названих частин [11, c. 5–24]. 

Українська вчена та дослідник трудового права Дарморіс О. М., котра 

підтримує поділ трудового права ЄС на індивідуальне та колективне, 

інститутами індивідуального трудового права ЄС пропонує вважати правове 

регулювання трудової міграції; рівність та заборона дискримінації; трудовий 

договір; робочий час та час відпочинку; охорона праці та виробнича гігієна; 

правове регулювання зайнятості; професійна підготовка, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації працівників. А інститутами колективного трудового 

права вона називає: соціальний діалог; захист прав працівників у випадку 

колективних звільнень; захист прав працівників у випадку банкрутства та 

зміни власника підприємства[ 12, c.43–44]. 

Автори навчального посібника ―Право Європейського Союзу. 

Особлива частина‖, у розвиток напрацювань вітчизняних дослідників в 

частині змістовного наповнення складових трудового права ЄС, інститутами 

індивідуального трудового права ЄС пропонують іменувати свободу 

пересування працівників; рівноправ’я чоловіків та жінок; трудовий договір; 

робочий час і час відпочинку; оплату праці; правове регулювання зайнятості; 

охорону праці та виробничу гігієну; професійну підготовку, перепідготовку 

та підвищення кваліфікації працівників. А інститутами колективного 

трудового права: соціальне партнерство та соціальний діалог; захист прав 

працівників у випадку колективних звільнень; захист прав працівників у 

випадку банкрутства та зміни власника підприємства; участь працівників в 

управлінні виробництвом, право на консультацію та проведення 

консультацій; правове регулювання статусу об’єднань профспілок на 

європейському рівні та інших організацій представництва працівників; 

правове регулювання статусу об’єднань роботодавців та європейському рівні 

[13, c. 315–316]. 

Зарубіжна вчена Коротаєва А. М., котра також є прихильницею 

відповідного поділу, стверджує, що індивідуальному трудовому праву ЄС 

властива певна фрагментарність, яка перешкоджає прослідкувати його 

загальну концепцію. Попри це, на її думку, усе ж можна виокремити основні 

напрями правової інтеграції у відповідній сфері. Такими вона називає: 

1) забезпечення мобільності працівників та гарантування свободи 

пересування; 2) заборона дискримінації та забезпечення рівних можливостей у 

сфері праці та зайнятості; 3) покращення умов праці та зайнятості в 

Європейському Союзі. Колективне трудове право, на думку Коротаєвої А. М., 

необхідно оцінювати крізь призму запровадження відповідними нормами 

права широкого кола можливостей для ефективного вирішення проблем між 

працівниками та роботодавцями на рівні ЄС [14, c. 49, 55]. 

Найбільш узагальнене визначення предмету регулювання трудового 

права ЄС пропонують зарубіжні науковці Калініченко П. А. та Кашкін С. Ю. 
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Зокрема, вони переконані, що трудовим право ЄС регулюються трудові 

відносини працівників із роботодавцями та інші тісно пов’язані з ними 

відносини, які встановлюють права і обов’язки щодо праці шляхом 

гармонізації і уніфікації норм національного законодавства держав-членів 

[15, c. 12]. До питань, які у межах відповідного дослідження з’ясовують 

названі вчені, належать основні принципи трудового права ЄС, принцип 

рівності, свобода переміщення працівників, робочий час та час відпочинку, 

охорона праці, захист працівників у випадку банкрутства роботодавця або ж 

зміни власника підприємства, трудові відносини та виробнича демократія, 

захист прав працівників у випадку масових звільнень. 

Не вдається до конкретизації предмету регулювання трудового права 

ЄС також Постовалова Т. А. Вона вважає, що трудове право ЄС регулює 

шляхом гармонізації та уніфікації норм національного трудового 

законодавства держав-членів трудові відносини працівників та роботодавців, 

а також інші тісно пов’язані з ними відносини. Водночас, структурними 

елементами трудового права ЄС вчена називає індивідуальне, колективне та 

приватне трудове право ЄС [16]. 

На думку Єгорової К. Н., трудове право ЄС регулює відносини, які 

складаються у процесі функціонування ринку праці ЄС, організації та 

використання найманої праці, здійснення колективних дій [17, c. 201]. 

Ризаєва А. Р. розширює предмет регулювання трудового права ЄС за 

рахунок включення до нього правового забезпечення зайнятості; правового 

статусу безробітних; забезпечення прав працівників з питань службових 

винаходів, раціоналізаторських пропозицій та службових творів; захист 

приватності працівника, його честі та гідності (рівно ж як і особи, що шукає 

роботу); питання професійного навчання та підвищення кваліфікації; а також 

інші питання, що виникають як реакція на нові виклики процесу глобалізації 

[18, c. 182–187]. 

Висновки. Різні наукові позиції, котрі були наведені вище, свідчать 

про відсутність єдиного підходу щодо визначення предмету регулювання 

трудового права ЄС та значний інтерес науковців до вирішення цього 

питання. Кожен пропонує власне бачення та все ж певні подібності у цих 

наукових напрацюваннях можна прослідкувати. Зокрема, усі дослідники 

погоджуються із твердженням, що предмет регулювання трудового права ЄС 

залежить від обсягу компетенції органів ЄС з питань найманої праці. При 

цьому, частина науковців схильна поділяти трудові відносини, щодо яких 

правові акти на рівні ЄС уже ухвалені, на індивідуальні та колективні 

(Бланпейн Р. (Blanpain R.), Дарморіс О. М., Коротаєва А. М. та ін.). Натомість 

інші не вдаються до жодного структурування, а лише обмежуються 

вказівкою на питання у сфері найманої праці, які можуть бути або ж 

вирішуються на рівні ЄС (Ліон-Каєн А. (Lyon-Caen A.), Катала Н. (Catala N.), 

Бонне Р.(Bonnet R.), Бернард К.(Barnard C.)). 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок про те, що 

предметом регулювання трудового права ЄС є трудові відносини, які 

об’єктивно існують внаслідок дії норм трудового права ЄС, що ухвалені у 
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межах компетенції органів ЄС. Підтримуємо думку науковців, котрі 

поділяють ці відносини на колективні та індивідуальні. Адже з питань 

найманої праці на рівні ЄС уже сьогодні є чинними правові положення щодо 

окремих аспектів індивідуальних трудових відносин. Наприклад, свободи 

переміщення працівників у рамках ЄС; рівного ставлення та заборони 

дискримінації у сфері праці та зайнятості; атипових форм зайнятості; захисту 

працівників в умовах реструктуризації та неплатоспроможності підприємств 

та ін.. А правові акти ЄС щодо інформування та консультування працівників, 

їхньої участі в управлінні підприємством, а також щодо діяльності 

європейських виробничих рад опосередковують колективні трудові 

відносини на рівні ЄС. 
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