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СЕКЦІЯ 1.  
 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ 

ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ.  

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 

 

 

 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ЗМІСТУ  

ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ 

 
БОНДАРЕВА Катерина Валеріївна, 

к.ю.н., доцент кафедри міжнародних відносин 

факультету Журналістики та міжнародних 

відносин Київського національного 

університету культури і мистецтв  

 

Практично у всіх без виключення сучасних теоретико-правових дослідженнях, пре-

дметом яких є держава, її розвиток і функціонування, активно застосовується таке по-

няття як форма держави, що у свою чергу, тлумачиться як єдність і зв'язок трьох 

елементів, якими є: форма державного правління, форма територіального строю та пол і-

тичний режим [3, c.105]. Дійсно, однією з обов’язкових частин вивчення форми держави, 

наряду з характеристикою таких елементів як форма державного правління та форма 

державного устрою (які є достатньо мірою дослідженими як у працях вітчизняних, так і 

зарубіжних, правників), є юридична експлікація змісту політичного режиму [11, c. 77]. 

Щоправда, до останнього часу це поняття досліджувалось переважно в контексті політо-

логічних студій, поза увагою до правових аспектів інституціоналізації та функціонува н-

ня тих чи інших типів політичних режимів. Утім, з огляду на дедалі більшу актуалізацію 

юридичного вивчення політичних систем (коли розвиток держави та її інститутів розгля-

дається у нерозривній єдності з функціонуванням і розвитком громадянського суспільст-

ва та його елементів [8, c. 6]), наразі зростає науково-юридичний інтерес й до політичних 

режимів. З одного боку, це проявляється у тому, що це поняття дедалі частіше зустріча-

ється у дослідженнях з конституційного права, а з іншого – воно міцно увійшло в обіг у 

сучасних розвідках з теорії держави і права. При цьому окремі дослідники пропонують 

виділяти й такі пов’язані з політичним режимом форми як: державний режим, державно -

правовий режим, державно-політичний, політико-правовий режим тощо. 

Щоправда, на нашу думку, далеко не всі з цих «нових» понять видаються вдалими 

та обґрунтованими. Так, наприклад, говорячи про державно-правові режими мається на 

увазі «визначена державою і суспільством система методів та засобів реалізації 

управлінських повноважень публічної влади органами державної влади і місцевого 

самоврядування, які випливають з встановлених на найвищому законодавчому рівні 

норм та правил, і визначають зміст та специфіку діяльності органів державної влади і 
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місцевого самоврядування як по відношенню до суспільства в цілому, так і стосовно 

окремих індивідів, їх груп та об’єднань» [2, c. 103]. Тобто у наведеному визначенні 

наголос зроблено насамперед на специфіці взаємозв’язків між державою і правом, на 

тому, чи регламентується діяльність держави правовими нормами, чи може держава їх 

змінювати на власний розсуд, чи визнається принцип верховенства права тощо. Іншими 

словами, йдеться про те, якою мірою у практиці діяльності органів державної влади та її 

інститутів реалізуються принципи правової держави та її основоположні цінності [1, 

c. 77-82]. У цьому контексті вжиток такого поняття є не лише слушним, але й цілком 

виправданим у теоретико-методологічному плані. Натомість таке поняття як «державно -

політичний режим» наразі виглядає як тавтологія, оскільки будь-яка влада держави так 

чи інакше є політичною і реалізується засобами публічної влади. Тобто це державна 

політика, що здійснюється у всіх без виключення сферах і ставить на меті реалізацію 

найважливіших функцій держави (соціальної, економічної, оборонної, міжнародно-

інтеграційної, культурної, освітньої, правоохоронної тощо). На користь цього засвідчує й 

те, що будь-які спроби класифікації «державно-політичних» режимів фактично 

калькують вже існуючи типи політичних режимів, з тією лише відмінністю, що у разі 

застосування поняття «політичного режиму» йдеться про демократичний або 

авторитарний політичний режим, а разі вжитку поняття «державно-політичний» режим 

йдеться про демократичну або авторитарну державу. 

Таким чином, вказуючи на науково-теоретичну і практичну значущість для сучас-

ної теорії держави і права, і юридичної науки в цілому, аналізу поняття політичних р е-

жимів як одного з пріоритетних предметів сучасних державно-правових досліджень, ми 

повинні зауважити на наступних моментах. 

Перш за все, актуальність зазначеної теми зумовлюється методологічними причина-

ми. Дійсно, якщо у галузі політології та політичної теорії засвідчуємо існування всебічно 

розробленої методологічної основи дослідження політичних режимів, то у царині науки 

теорії держави права можна спостерігати цілий спектр підходів до того, в який спосіб слід 

тлумачити та характеризувати політичний режим. У цьому сенсі, як було щойно зазнач е-

но, можна виділити щонайменша чотири категорії, які застосовуються у юридичній науці: 

політичний режим, державний режим, державно-політичний режим та державно-правовий 

режим. Звісно, кожне з них має своє значення, але доволі часто навіть у межах одного й 

того ж дослідження їх смисл ототожнюються. Наприклад, аналізуючи феномен державн о-

го режиму і характеризуючи його як «методи та способи реалізації державної влади, які 

відповідають певному політичному стану суспільства, визначають характер існування 

державних інститутів, механізми (апарат) держави, що цілеспрямовано функціонує» [5, 

c. 144], такий відомий російський юрист як Р. Макуєв зрештою приходить до висновку 

про фактичну тотожність понять державного і політичного режимів. Хоча, як зазначає цей 

фахівець, державна влада не може суцільно ототожнюватись з політичною владою, оск і-

льки за цілим рядом ознак вони мають істотні розбіжності. На відміну від цього, В. Чиркін 

наголошує, що поняття політичного режиму є значно ширшим за змістом, ніж поняття 

державного режиму, оскільки перше з них пов’язане з діяльністю політичних партій та 

іншими політичними факторами, тоді як останнє стосується виключно державної влади 

[12, c. 229]. Зазначене твердження видається значно більш аргументованим, оскільки 

суб’єктом політичної влади далеко не завжди виступає держава. Більше того, останнім ча-

сом з’являється цілий ряд змістовних розвідок, в яких розвиток громадянського суспільст-

ва тлумачиться не тільки у традиційній соціально-економічній площині, але й через такі 

поняття як «політична діяльність», «громадсько-політична активність» тощо. Наприклад, 
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аналізуючи специфіку формування громадянського суспільства в Україні В.  Медведчук 

зазначає: «Як довів досвід останніх десяти років розвитку України, у багатьох випадках 

проблеми становлення та забезпечення нормального функціонування громадянського сус-

пільства були пов’язані не стільки з вадами суспільних відносин, скільки, й насамперед, – 

із неспроможністю держави виконувати свої базові функції, без яких нормальне існування 

громадянського суспільства істотно ускладняється, або гальмується на невизначений те р-

мін і з невизначеними перспективами» [7, c. 370]. З цього погляду стає зрозумілим його 

твердження про те, що громадянське суспільство має вивчатись і під кутом зору процесів 

політичної самоорганізації, оскільки представники та інститути громадянського суспільст-

ва (маються на увазі перш за все політичні партії, громадсько-політичні рухи, об’єднання 

політично активних громадян на місцевому та загальнодержавному рівні тощо) часто ф о-

рмулюють політичні цілі, або ж розглядають політику як єдиний засіб урегулювання тих 

суспільних відносин, без яких неможливі процеси подальшої громадської самоорганізації. 

Схожі аргументи щодо необхідності розмежування понять «політична влада» і 

«державна влада», а отже й таких понять як «політичний режим» і «державний режим», 

надаються й у монографії Г. Курскової [4, c. 9-28]. На цих же позиціях стоїть визнаний 

вітчизняний фахівець у галузі конституційного права О. Скрипнюк, який аргументує, що 

поняттям політичного режиму охоплюється не лише держава, але й суспільство (гром а-

дяни, їх територіальні громади), яке реалізує свою політичну волю та законні інтереси [9, 

c. 198]. Більше того, як вказує О. Скрипнюк, суспільство, що не має або не бажає мати 

політичних інтересів не може вважатись громадянським у точному значенні цього по-

няття: «Як правило… громадські організації, що ставлять на меті політичні цілі чи зай-

маються політичною діяльністю, характеризуються як «ерзац» громадянського 

суспільства. Утім, ця теза є помилковою, оскільки вона ґрунтується на своєрідній дис-

кримінації політичної сфери. Тобто вважається, що нормальний громадяни н має займа-

тися політикою якнайменше, тоді як основна сфера його інтересів стосується питань 

економічного, соціального й культурного розвитку. Єдина проблема, якої не можна не 

помітити, полягає у тому, що кожний громадянин завжди матиме певні політичні інтере-

си, які є такими ж природними, як економічні чи культурні» [10, c. 211]. Звісно, це не 

означає штучної інтеграції суспільства в державу та перетворення його на один з елем е-

нтів загальної системи державно-владних відносин. Йдеться лише про те, що суспільство 

завжди має у собі певний політичний потенціал, вона завжди так чи інакше співвідно-

сить себе з публічною владою, саме тому може виступати суб’єктом цієї влади (недарма 

у Конституції України зазначено: «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Укра-

їні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та орга-

ни місцевого самоврядування»; подібне положення міститься і в конституціях багатьох 

інших сучасних демократичних держав). Для цього у суспільстві формуються і розвива-

ються відповідні інститути. Як приклад можна навести інститут політичних партій, які, 

так би мовити, «виростаючи» з осереддя громадянського суспільства не лише агрегують 

та артикулюють політичні та інші інтереси громадян, але й беруть безпосередню участь 

в процесі державного управління (насамперед йдеться про діяльність органів законодав-

чої та виконавчої гілок державної влади). Щоправда, крім політичних партій, можна вка-

зати й на інші інститути, які дозволяють громадянам і громадянському суспільству в 

цілому виступати суб’єктами політичної влади, бути її носіями і впливати у публічній 

площині на діяльність держави. 

Натомість російський дослідник О. Малько займає проміжну позицію, наголошую-

чи на тому, що політичний режим, як «система методів, способів та засобів здійснення 
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політичної влади» [6, c. 62], можна розглядати і як поняття тотожне державному режиму 

і як таке, що є ширше за нього (у цьому випадку все залежить від вихідної методологі ч-

ної настанови дослідника). Подібна бівалентність пояснюється тим, що головним, на ду-

мку цього дослідника, є те, що політичний режим відображає динамічну і функціональну 

характеристику політичної системи, що може включати у себе як державу, так і всю с у-

купність політичних відносин. Тобто, в одному випадку досліджується вся політична си-

стема в цілому, а в іншому – лише її центральний елемент, яким є держава. Утім, 

незалежно від того, чи ототожнюються сфери «державного» і «політичного», як дово-

дить О. Малько, вжиток поняття «політичний режим» вказує на вихідний намір вивчати 

саме динаміку змін у політичній системі. З цього погляду, на відміну від понять «форма 

державного правління» і «форма територіального устрою», що відображають, так би м о-

вити, статичний вимір форми держави, політичний режим виражає її динаміку, її зміни і 

трансформації. 

Як бачимо, навіть стислий аналіз наявних у царині теоретико-правових і державно-

правових досліджень дефініцій політичного режиму, викриває співіснування прямо про-

тилежних позицій та різних методологічних підходів щодо характеристики не тільки змі с-

ту самого поняття політичного режиму, але й того якою мірою та яким чином воно є або 

повинно бути предметом власне юридичної науки (а не політології, соціальної філософії 

тощо). Тому наразі видається гранично актуальним не лише запропонувати ту чи іншу де-

фініцію політичного режиму, але й обґрунтувати роль цього поняття для сучасної юриди-

чної науки, а також його значення як спеціального предмета теорії держави і права. 

Отже, якщо звернутися до найбільш використаному в науці визначенню поняття 

політичний режим, хоча і суто політологічному, ключовою ідеєю його є те, що політич-

ний режим відображає методи, способи і засоби здійснення публічної (політичної) влади, 

завжди постає питання про те, яким чином ця публічна влада конституйована, яка основа 

її організації, її основні функції, а також її відношення до суспільства і окремо взятим і н-

дивідам. Тобто, навіть прагнучі максимально сконцентруватися на власне політичних 

вимірах (а точніше – методах і засобах здійснення публічної влади), все одно виникає 

необхідність у дослідженні правових інститутів, правових принципах і правових аспе к-

тах суспільного життя і розвитку, а саме – механізмів формування державної влади, спо-

собів цього формування, рівня участі громадян у здійсненні політичної влади, гарантій 

цієї участі, принципів, на яких ця участь реалізується, врахування чи неврахування інт е-

ресів різних соціальних груп, забезпечення прав і свобод людини і громадянина тощо. 

Іншими словами юридичний спосіб вивчення політичного режиму визначається тим, що 

в його зміст можна виділити наступні два аспекти: а) правила реалізації публічної (пол і-

тичної) влади; б) правила організації і функціонування тих суб'єктів, які прямо або оп о-

середковано пов’язані з політичною владою. Обидва зазначених аспекти безпосередньо 

пов'язані з правом і виникають через право і його нормативність. З цієї точки зору понят-

тя «політичний режим» набуває не просто «юридичного забарвлення», яке визнається 

окремими представниками політичної науки, а розкриває свою сутність як один із пре д-

метів юридичного аналізу, що за рівнем своєї значимості не поступає таким усталеним 

об'єктам державно-правових досліджень як форма державного управління та форма дер-

жавного устрою. 
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ПРИЧИНЫ НЕДОСТАТКОВ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА И 

РУКОВОДСТВА ПОЛИЦЕЙСКИМ ДОЗНАНИЕМ В 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 
ГОРБАЧЕВ Василий Павлович, 

к.ю.н., доцент, адвокат  

 

У результате судебной реформы 1864 года в Российской империи проведение доз-

нания по преступлениям и проступкам было возложено на полицию, а руководство этим 

дознанием и надзор за его проведением – на прокуратуру. Для выполнения этих функций 

прокуратура была наделена необходимыми правовыми средствами, однако на практике 

использовала их не в полном объеме. В результате фактическое состояние руководства 

прокуратурой полицейским дознанием и надзора за его проведением современники оц е-
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нивали в основном как незначительное, недостаточное, ненадлежащее. 

Причины такого положения указывались различные. Среди них в первую очередь 

выделялись недостаточная штатная численность прокуратуры и отсутствие у нее дейст-

венных средств воздействия на полицию при неисполнении ею своих обязанностей по 

производству дознания. Правительственная комиссия в 1869 году среди причин недоста-

точного влияния прокуратуры на полицию выделала и вмешательство административ-

ных органов в судебно-полицейскую деятельность [1, с. 202]. Негативное влияние 

оказывало и прямое противодействие прокурорскому надзору. 

Недостаточность штатной численности прокуратуры и связанная с этим ее загру-

женность работой делала для нее невозможным во время проведения дознания руково-

дить им и своевременно давать необходимые указания и разъяснения. При этом нагрузка 

на прокуратуру постепенно возрастала. Если в 1874 году в среднем по империи на одн о-

го работника прокуратуры окружного суда приходилось рассмотрение 189 оконченных 

дел, то в 1905 году – 414, т.е. в 2,2 раза больше. А по отдельным судебным округам на-

грузка была еще больше. Например, в 1905 году наибольшая в империи нагрузка на од-

ного товарища прокурора была в Киевском судебном округе – 587 дел, Варшавском – 

513, Одесском – 482, Харьковском – 462 дела [2, с. 12-13; 3, с. 8]. 

Еще в начале 80-х годов ХIХ ст. прокурор Варшавской судебной палаты 

Н.А. Трахимовский отметил, что для сколько-нибудь непосредственного наблюдения 

прокуратуры за дознанием, дачи указаний и разъяснений в течение самого производства 

дознания силы прокуратуры были «более чем недостаточны»; то количество работы, к о-

торое лежало на обязанности прокуратуры, часто не позволяло ей даже внимательно 

ознакомиться с дознанием. Упущения полиции при проведении дознания прокуроры 

выявляли сравнительно редко и обычно уже слишком поздно для их исправления [4, 

с. 303]. В середине 90-х годов прокурор Казанской судебной палаты А.А. Чернявский 

указал, что фактическое наблюдение прокуратуры за производством дознаний очень же-

лательно, но не осуществимо, так как для этого требовалось значительное увеличение 

прокурорского штата. Недостаточность кадров прокуратуры отмечали и старшие пред-

седатели судебных палат [5, с. 148, 152, 161]. А при подготовке изменений в Устав уго-

ловного судопроизводства отмечалось, что прокурорский надзор не будет гарантией 

правильного производства полицией дознания без такого увеличения штатного количес-

тва чинов прокуратуры, при котором они могли бы руководить на месте действиями по-

лиции [6, с. 243]. 

Одной из главных организационно-правовых причин недостатков прокурорского 

надзора называлось отсутствие у прокуратуры действенных средств быстрого и непо-

средственного воздействия на полицию при неисполнении ею своих обязанностей по до-

знанию и следствию [4, с. 302-303]. По утверждению одного из ревизионных отчетов, 

установление действительного наблюдения прокуратуры за производством полицейск о-

го дознания едва ли достижимо даже при значительном увеличении ее штата, если по 

производству дознания полиция не будет поставлена в полную зависимость от проку-

ратуры [7, с. 51]. Эта же мысль ранее была высказана и правительственной комиссией, 

созданной в 1869 году, которая отметила, что увеличение штата прокуратуры может в 

определенной степени усилить ее влияние на полицию; однако без изменения существо-

вавших отношений, которые закон установил между прокуратурой и полицией, это вл и-

яние неизбежно будет оставаться «случайным» [1, с. 210]. 

За нарушения, допущенные полицейскими при производстве дознания, закон пре-

доставил прокурору право выносить им предостережения или же ставить перед судом 
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вопрос о более строгой ответственности (ст. 485 УУС). Однако фактически предостере-

жения были неэффективными и не имели никакого практического значения, что призна-

ло даже министерство внутренних дел [8, с. 340-341]. Дисциплинарной власти над 

полицией прокуратура не имела. А предусмотренный законом порядок предания пол и-

цейских суду был связан со значительными промедлениями [9, с. 173; 10, с. 15-19]. 

Осуществлению прокурорского надзора препятствовали и различные субъективные 

факторы. В частности полиция представляла для проверки в прокуратуру не все матер и-

алы дознания, по которым не установлены признаки преступного деяния (такие нар уше-

ния были в округах Московского, Сумского, Воронежского, Житомирского и 

Гродненского окружных судов [11, с. 89-91]). Были даже факты прямого противо-

действия надзору, что приводило к острым конфликтам. Имеются примеры, когда уезд-

ные исправники не исполняли законные требования прокуратуры, не считали себя 

обязанными представлять требуемые от них сведения, в грубой форме указывали рабо-

тникам прокуратуры на незаконность их действий и даже предостерегали товарищей 

прокурора [12, с. 748]. 

После проведения судебной реформы в одной из губерний, входивших в состав 

округа Одесской судебной палаты, губернатор приказал полицмейстеру губернского го-

рода запретить подчиненным ему полицейским чинам «входить в какие бы то ни было 

личные объяснения по службе с судьями или с прокуратурою», о чем он даже официаль-

но заявил прокурору окружного суда. В связи с этим полиция стала игнорировать не т о-

лько прокуратуру окружного суда, но даже прокурора Одесской судебной палаты, не 

исполняла их требования по производству дознаний по уголовным делам и обращалась к 

губернатору с жалобами на предостережения, объявленные за это прокурором; после 

этого губернатор каждый раз направлял прокурорам «резкие сообщения» с указанием, 

что он не потерпит «незаконного» вмешательства прокурора в служебную деятельность 

подчиненных ему чинов полиции. Такие отношения продолжались около трех лет и 

изменились только после того, как полицмейстер был уличен в совершении должностно-

го преступления [13, с. 40-41]. В другой центральной губернии, будучи недоволен тем, 

что прокуратура неоднократно объявляла полицейским предостережения за упущения 

по производству дознаний по уголовным делам, губернатор обратился к местному про-

курору с письмом, в котором сообщил, что он прикажет полиции не производить ни-

каких дознаний вообще; свое отношение к прокуратуре этот губернатор изменил только 

после того, как министерство внутренних дел разъяснило ему неправильность и неза-

конность его действий [13, с. 41]. 

Стремление полиции показать свою полную независимость от прокуратуры встр е-

чалось и в других регионах. Такое отношение полиции, по утверждению ревизионного 

отчета по округу Эриванского окружного суда, парализовало руководящее значение 

прокуратуры в вопросах производства дознания [11, с. 93]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что недостатки прокурорского руко-

водства дознанием и надзора за его проведением объяснялись как объективными, так и 

субъективными причинами. 

 

Список использованных источников: 

1. Материалы для пересмотра законоположений о порядке производства предвари-

тельных следствий. Приложение первое. – СПб.: тип. Правит. Сената, 1883. – 241 с.  

2. Свод статистических сведений по делам уголовным, производившимся в 1874 

году в судебных учреждениях. У трех частях. – СПб.: тип. Правит. Сената, 1875. – разд. 



16 

паг. – Часть 1. 

3. Свод статистических сведений по делам уголовным, производившимся в 1905 году 

в судебных учреждениях. В трех частях. – СПб.: Сенатская, 1908. – разд. паг. – Общий 

обзор деятельности судебных мест и статистических сведений о подсудимых – 52 с. 

4. Материалы для пересмотра законоположений о порядке производства предвари-

тельных следствий. – Ч. 2. – СПб.: тип. Правит. Сената, 1882. – 428 с.  

5. Высочайше учрежденная комиссия для пересмотра законоположений по судеб-

ной части: Труды. – Т. 1. – СПб.: тип. Правит. Сената, 1895. – 354 с. 

6. Высочайше учрежденная комиссия для пересмотра законоположений по судеб-

ной части. Представление министра юстиции от 31 декабря 1901 г. № 45293 по пересмо-

тру законоположений по судебной части. – [СПб, 1901: Б. м., б. г.]. – 473 с. 

7. Высочайше учрежденная комиссия для пересмотра законоположений по судеб-

ной части: Труды. – Т. 5. – СПб.: тип. Правит. Сената, 1897. – 578 с. 

8. Тарасов И.Т. Личное задержание как полицейская мера безопасности. Часть 2 // 

Временник Демидовского юридического лицея. – Кн. 40. – Ярославль: типо-лит. 

Г. Фальк, 1886. 

9. Высочайше учрежденная комиссия для пересмотра законоположений по судеб-

ной части: Объяснительная записка к проекту новой редакции Устава уголовного судо-

производства. – Т. 2. – СПб: Сенат. тип., 1900. – 399 с.  

10. Горбачев В.П. Полномочия прокуратуры в привлечении полицейских к ответст-

венности за нарушения при расследовании преступлений в Российской империи // На у-

ковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2016. – 

Вип. 6. – Т. 1. – С. 15-19. 

11. Высочайше учрежденная комиссия для пересмотра законоположений по судеб-

ной части: Труды. – Т. 3. Свод ревизионных отчетов. – СПб.: тип. Правит. Сената, 1897. 

– разд. паг. – Раздел 2. – 667 с. 

12. О порядке сношения лиц прокурорского надзора с полицией: Сенатский от 1 

июня 1871 года // ПСЗ. – Собр. 2-е. – Т. 46. – Отд. 1. – СПб., 1874. – № 49689. 

13. Грёдингер Ф.И. Прокурорский надзор за пятьдесят лет, истекших со времени 

его преобразования по Судебным уставам императора Александра II. – Петроград: Се-

натская тип., 1915. – 55 с. 

 
 

 

СТРУКТУРА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В ДОБУ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 
 

ЖЕЛЕЗНЯК Анна Володимирівна, 

студентка юридичного факультету 

Тернопільського національного  

економічного університету 

 

Майбутню Україну Українська Центральна Рада (далі – УЦР) формувала – як де-

мократичну країну, в якій державна влада поділялася б на законодавчу, виконавчу й с у-

дову. У концептуальному плані керівників УЦР такий поділ влад передбачався, і його 

елементи існували у реальному державотворенні [8]. 
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Даний досвід державотворення є важливим для нашої країни, тому нам слід 

з’ясувати структуру державних органів доби Української Центральної Ради, а також вр а-

хувати це надбання для кращого розуміння історичного минулого нашої держави. 

Дослідженням даного питання займалась cучасні українські науковці, а саме В. Ве-

рстюк, І. Довжук, М. Кравчук, Н. Кришина, В. Кульчицький, О. Мироненко, П. Музиче-

нко, Ю. Різниченко, О. Тимощук, Б. Тищик, О. Шевченко, Д. Ярош та ін. Однак для 

повної наукової розробки цієї теми та успішного використання цього досвіду у сучасн о-

му державотворенні необхідне її подальше грунтовне опрацювання. 

Отже, метою даної роботи є висвітлення основних аспектів структури органів де р-

жавної влади в добу Української Центральної Ради. 

Н. Кришина звертає увагу на те, що державотворчі процеси 1917-1918 рр. багато в 

чому близькі до сучасності, тому аналіз практики державного будівництва, процес фо р-

мування органів державної влади в період Центральної Ради сприятиме уникненню п о-

милок минулого і утвердженню Української держави на сучасному етапі. 

Створена 3-7 березня 917 року Центральна Рада діяла спочатку в якості тимчасово-

го державного органу, який поєднував в собі функції і законодавчого, і виконавчого о р-

гану та мав фактично скласти свої повноваження після скликання Всеукраїнських 

установчих зборів [3]. 

На думку більшості науковців, досвід державотворення Української Центральної 

Ради є найбільш цінним для сьогодення. Хоч до певної міри він був негативним, оскіл ь-

ки у той період не зуміли повністю відродити свою державу, проте слід вказати і на по-

зитивні здобутки та досягнення, особливо на завершальному етапі діяльності 

Центральної Ради [5]. 

Вищою законодавчою інституцією у першій за порядком новітній національній ук-

раїнській державній формації мали стати Українські Установчі Збори. У перших доку-

ментах УЦР вони іменувались ще й територіальним з’їздом або Соймом. Головним 

завданням територіальних зборів мало бути затвердження майбутнього статуту автоно м-

ної України. Дата їх не називалась, але чітко визначалось, що вони мусять відбутись пе-

ред Всеросійськими установчими зборами. З цією метою при Генеральному секретарстві 

внутрішніх справ виникло спеціальне Виборче бюро, що виконувало координуючу роль 

у роботі окружних виборчих комісій у п’ятьох відомих губерніях і працювало під керів-

ництвом Всеросійської комісії з справ про вибори до Установчих зборів (Всевибори). 

За твердженням науковців: «фактично ж представницька (законодавча) влада в то-

гочасній Україні реалізовувалася Центральною Радою через Загальні збори (Велика ра-

да) як колективну форму політико-правової діяльності УЦР (О. Мироненко) та комітет 

(Мала рада) як виконавчий і законом під готовий й орган УЦР. Статус Ради еволюціон у-

вав від «представницького органу всієї організованої української людності», який мав 

своїм завданням забезпечити автономний статус України у складі федеративної Російс ь-

кої республіки (квітень 1917 p.), до «органу революційної демократії всіх народів Укра ї-

ни», функції якої припиняться зі скликанням Українських Установчих Зборів (липень 

1917 p.). Головним документом, що регламентував основи діяльності тодішньої украї н-

ської представницької влади, був «Наказ Українській Центральній Раді» (квітень 1917p.). 

Окрім того, напрями і характер всієї діяльності Ради визначало затверджене тоді ж По-

ложення про Загальні збори УЦР та Регламент роботи Малої ради (серпень 1917 p.)» [8]. 

Згідно з демократичними організаційними принципами вищим органом Централь-

ної Ради визнавалися її загальні збори. У «Наказі» від 23 квітня вказано, що вони «визна-

чали напрям і характер всієї роботи УЦР». Чергові збори скликалися не рідше, як один 
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раз на місяць, крім того, в разі нагальної потреби могли бути скликані екстренні збори, 

які вважалися чинними при будь-якій кількості присутніх. За весь період існування Цен-

тральної Ради відбулося дев’ять загальних зборів [2, с. 30]. 

Виконавча влада зосереджувалась в руках уряду – Генерального секретаріату (з сі-

чня 1918 р. – Ради Народних Міністрів). Політичну спрямованість та основні принципи 

діяльності уряду визначила перша Декларація Генерального секретаріату (червень 

1917 р.). У цьому документі йшлося про створення виконавчої «влади цілком нової, су-

часної, спертої на зовнішні підвалини, ніж стара європейська і особливо дореволюційна 

російська власть», за В. Винниченком, – морально-правової влади. Особливий акцент 

робився на тому, що ця влада є «висновком соціалістичної і демократичної думки» [8]. 

Новий уряд був сформований і затверджений Малою Радою на багатопартійній ос-

нові українських політичних партій. Багатогранною і широкомасштабною була діяль-

ність Генерального секретаріату, а пізніше, після проголошення IV Універсалом про 

перейменування його в Раду народних міністрів, уряд мав завідувати справами внутрі ш-

нього життя – будівництва, нового, справді демократичного суспільства, а також міжна-

ціональними і міжнародними справами – закладення правових основ 

зовнішньополітичної діяльності Української держави. Генеральний секретаріат виступив 

з цілою низкою політичних ініціатив, вніс на розгляд Великої і Малої рад чимало  важли-

вих законопроектів [11, с. 29]. 

У основі діяльності Центральної Ради і Головного секретаріату були проблеми бу-

дівництва нової української державності, побудованої на демократичних засадах. Про це 

підкреслювалось в усіх чотирьох Універсалах Центральної Ради, законодавчих актах і 

постановах, ухвалених Центральною Радою та Генеральним Секретаріатом. Так, згідно з 

Третім Універсалом в Україні мала бути збудована нова демократична держава, сувер е-

ном якої виступав і яка б забезпечила інтереси всього українського суспільства. Творити 

нову, демократичну державу на українських землях приймав перший уряд відродженої 

України – Генеральний секретаріат [11, с. 30]. 

Українська Центральна Рада від початку своєї діяльності розуміла значення суду як 

однієї з гілок державної влади й найбільш знакових прерогатив держави. Тому одним із 

завдань у розбудові держави було впровадження такої судової системи, яка б відповідала 

головним засадам національного державотворення. 

23 листопада 2017 року Мала Рада затвердила запропонований Генеральним Секре-

таріатом законопроект, відповідно до якого «суд на Україні твориться іменем Українс ь-

кої Народної Республіки». Потім, 2 грудня, Секретарство судових справ внесло на 

розгляд Центральної Ради законопроект про утворення (до скликання Установчих збо-

рів) тимчасового Генерального суду, а через три дні він був ухвалений Центральною Ра-

дою. Відповідно до ст. 3 члени Генерального суду мали звання Генеральних суддів, а 

їхні повноваження – до затвердження Генерального суду на основі Конституції – визна-

чалися дореволюційним російським законодавством, зокрема «Учреждением Судебннх 

Установлений». 

Законопроект про створення Генерального суду 29 листопада 1917 р. був ухвалений 

УЦР. У статті 1 цього нормативного документу зазначалось, що Генеральний суд скла-

дається з трьох департаментів: цивільного, карного, адміністративного і виконує свої 

функції на теренах усієї України. Компетенція Генерального суду була тотожна урядо-

вому Сенату. До скасування спеціальних судів новостворений орган виконував функції 

головного воєнного суду. 

Місцем перебування новоствореної установи було визначено Київ. Члени Генера-
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льного суду отримували звання генеральних суддів і згідно Конституції від 29 квітня 

1918 р. їхні повноваження визначались дореволюційним російським законодавством. 

Ведення конкретної справи доручалось одному із суддів. Керівництво канцелярією, «р о-

зпорядною» та господарською частиною мав здійснювати суддя, призначений Генерал ь-

ним секретаріатом судових справ. 

При Генеральному суді створювалась також прокуратура, яку очолював старший 

прокурор. Регламент її роботи затверджувався Генеральним секретаріатом судових 

справ.  

Отже, упродовж 1917 – початку 1918 рр. відбувався процес розбудови вітчизняної 

судової системи. До жовтня 1917 р. система судочинства на українських землях булла 

тотожною загальноімперській. Після Жовтневого перевороту керівники Української 

Центральної Ради інтенсивно розбудовують українську судову систему: створюється Г е-

неральний суд, апеляційний суд тощо [4]. 

Тобто, судова влада в УНР зосереджувалася спочатку в установах, що залишились 

від старої судової-системи, які діяли за судовими статутами 1864 p.: мирові суди, з’їзди 

мирових суддів, селянські волосні і селянські верхні суди, окружні суди, судові палати. 

2.12.1917 р. було створено Генеральний суд УНР, який виконував на її території всі фун-

кції колишнього Правительствуючого сенату. Замість судових палат повинні були діяти 

три апеляційні суди, але УЦР встигла створити лише Київський. Прокуратура УHP вхо-

дила до складу Генерального суду. З 14.11.1918 р. багато справ почали розглядати над-

звичайні судові інституції – військові революційні суди, створені губернськими 

комендантами, вищі військові суди у Києві і Катеринославі, 17 штабних судів і ще безліч 

військових судів окупантів. Волосні суди і верхні селянські суди у березні 1918 р. при-

пинили своє існування. Діяла судова система УНР головним чином на ґрунті старого 

кримінального, цивільного й процесуального законодавства. Правопорядок підтримува-

ли міліція, загони Вільного козацтва та окупаційні війська. Власні армію і флот у берез-

ні – квітні 1918 р., по суті, було зруйновано [10]. 

Органи місцевого самоврядування вважалися водночас і органами місцевої влади, і 

органами державного управління. Поряд із земськими зібраннями, думами й управами 

діяли створені УЦР губернські, повітові, волосні, сільські, міські українські народні ра-

ди, народні управи, селянські з’їзди, Ради селянських, Ради робітничих, Ради військових 

депутатів, місцеві органи селянських спілок, численні військові комісари тощо. Новий 

адміністративний поділ УНР на землі Центральна Рада здійснити не встигла [10]. 

М. Кравчук у своїх наукових працях звернув увагу на ще одне з важливих завдань 

державотворення яке необхідно було вирішити УЦР – це створення Української Армії. 

Значимість власних збройних сил він підкреслив словами генерал-хорунжого Армії УНР 

В. Петріва (у 1919 році – військовий міністр УНР): «держава – це територія + народ + 

військо». Тут проголошена виняткова вагомість Армії як однієї із трьох основних рис, 

складових держави [7, с. 21]. 

На думку вченого: «попри обрання Центральною Радою своєрідного шляху державо-

творення (нехтування розбудовою кадрової Армії), їй вдалося створити основи національ-

ної Армії України (Військове міністерство, Генеральний Штаб, організаційно-штатну 

структуру Армії, систему її матеріально-технічного і бойового забезпечення, мережу вій-

ськово-освітніх установ, військове судівництво, нормативно-правову базу та ін.), яка стала 

в оборону незалежності своєї країни. …За твердженням С. Петлюри, українські воїни 

“вступили на арену історії тоді, коли весь світ не знав, що таке Україна. Ніхто не хотів її 

визнати як самостійну державу, ніхто не вважав нашого народу за окрему націю. Єдиною 
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боротьбою, упертою і безкомпромісною, ми показали світові, що Україна є, що її народ 

живе і бореться за свої громадянські права, за свою свободу, і незалежність» [6, с. 218]. 

Підсумовуючи вищесказане можна дійти висновку, що верховним органом влади в 

УНР були Загальні збори, що обиралися в результаті всенародних виборів і здійснювали 

вищу законодавчу владу. Вони формують органи виконавчої і судової влади в УНР 

(ст.23). Вища виконавча влада належить Раді Народних Міністрів (ст. 24), а «вищим ор-

ганом судовим є Генеральний Суд УНР» (ст. 15). Місцеве самоврядування представлене 

«виборними Радами» й «управами громад, волостей і земель», причому лише їм «нале-

жить єдина безпосередня місцева влада». Міністри УНР тільки контролюють і коорд и-

нують їх діяльність, безпосередньо або через призначених ними урядовців, не 

втручаючись до справ, які знаходяться у віданні відповідних рад і управ. Всякі спори між 

вищою виконавчою владою і місцевими органами влади вирішував Суд УНР [9]. 

Структура Центральної Ради та її органів, насамперед Малої Ради та Генерального 

Секретаріату, пережила значні трансформації упродовж свого існування, еволюціонува-

ла і змінювалася, йшов пошук оптимальних форм для створення національних форм 

державності. Центральна Рада пройшла значну трансформацію, яка сприяла створенню 

національних державних інститутів, що представляли органи виконавчої, законодавчої і 

судової влади. Від несміливих гасел про національно-територіальну автономію Центра-

льна Рада здолала шлях до створення Української Народної Республіки, а згодом до с а-

мостійної незалежної держави [1, с. 85]. 

Отже, досвід державотворення є повчальним та корисним і потребує подальшого 

дослідження і вдумливого використання у практиці сучасним державним проводом. 
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Обравши європейський вектор розвитку, Україна стала на шлях неминучих реформ 

законодавства майже в усіх галузях права. Для приведення правових актів у 

відповідність до вимог Європейського Союзу необхідно здійснити комплексну роботу, а 

саме: скасувати або змінити діючі норми, написати нові акти та узгодити усі зміни між 

собою для уникнення прогалин та колізій в законодавстві. Зміни вимагатимуть від 

галузевих спеціалістів кропіткої, плідної роботи та використання усього свого 

професійного потенціалу.  

Окремим етапом у процесі нормотворення та внесення змін до законодавства є пі д-

готовка проектів нормативно-правових актів. Роберт Бержерон казав: «Закон – продукт 

праці людини і її інтелекту, він набуває гідність за умови хорошої підготовки законопр о-

ектувальника і страждає дефектами за відсутності у них необхідних знань та навичок» 

[1]. В умовах європейської інтеграції особливо актуальним є вивчення нормотворчої т е-

хніки як інструменту забезпечення системності законодавства. Знання та правильне з а-

стосування засобів, правил і прийомів юридичної техніки дозволяє створювати грамотні, 

якісно оформлені нормативно-правові та індивідуальні акти [2]. 

У сьогоденному українському законопроектуванні не існує єдиного стандарту пі д-

готовки тексту проекту закону, сам процес є складним і водночас формальним, без зді й-

снення попередніх досліджень чи моделювання ситуацій. Все це обумовлює 

неефективність законопідготовчої діяльності та породжує неякісні законопроекти, що не 

здатні регулювати суспільні відносини. Законопроектна робота потребує негайного вдо-

сконалення, неформального підходу та має базуватися на наукових дослідженнях та ана-

лізі найкращого досвіду.  
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У вищих навчальних закладах юридичного профілю викладається навчальна дис-

ципліна під назвою «Юридичне нормопроектування». Вона вивчає наукові та практичні 

основи юридичної техніки, особливості нормотворчої діяльності як інструмента забезпе-

чення системності законодавства, техніку складання нормативно-правових актів. Однак, 

попри наявність окремої дисципліни, якість підготовки проектів нормативно -правових 

актів залишається низькою. Для пошуку шляхів вирішення цих проблем автор пропонує 

звернутися до багатого історичного досвіду нашої держави. В історії України були пер і-

оди розквіту державності, невід’ємною складовою яких було успішне правозастосува н-

ня, глибокий аналіз якого, на думку автора, дозволить знайти відповідь на запитання «Як 

створити в Україні закони, які справді будуть дієвими в наших реаліях?». 

На думку автора, ситуацію може покращити погляд на дисципліну «Юридичне но-

рмопроектування» через призму історико-правових дисциплін, зокрема, історичних осо-

бливостей українського правотворчого процесу, оскільки навчальна дисципліна 

«Юридичне нормопроектування» не включає в себе історичні особливості нормотво-

рення. Історико-правові дисципліни допоможуть зорієнтувати майбутніх юристів-

нормопроектантів у витоках української та світової практики державо- і правотворення, 

на ґрунті узагальнення й аналізу досвіду минулого допоможуть збагнути сутність нової 

системи права в державі, де має утвердитися верховенство закону [3; 4]. 

Предметом вивчення історико-правових дисциплін є держава та право в його істо-

ричному розвитку, зародження державно-правових відносин в суспільстві в окремі пері-

оди історії [4]. Право нерозривно пов'язане з суспільним життям людини, тому історія 

права має велике значення в наш час, оскільки в ній закамуфльований державно-

правовий досвід минулих епох. За допомогою виявлених особливостей та відокремлення 

позитивного та негативного досвіду правотворення та правозастосування у різні істор и-

чні періоди можливо знайти нові підходи до удосконалення законотворчого процесу та 

впровадження правових норм в сучасній Україні.  

Однак, в Україні історичні особливості нормотворення майже не вивчені. Для 

вирішення цього завдання автор пропонує дослідити найвизначніше джерело 

стародавнього українського права XI–XII ст. «Руську Правду» та «Салічну правду». 

«Руська Правда» становить важливе джерело для пізнання найдавніших норм 

українського звичаєвого права та має безпосередній вплив на становлення права 

України. Положення «Руської правди» діяли на території нашої держави більше п’яти 

століть, і саме на цей період припадає один з найбільш яскравих історичних періодів 

розвитку та політичної впливовості нашої держави. «Руська правда» безпосередньо 

вплинула на формування правових систем України, Росії та Білорусії. Автор пропонує 

порівняти положення «Руської правди» із збірником записів звичаєвого права салічних 

(приморських) франків, створеного в 507-511 рр. – в останні роки життя і правління 

першого франкського короля Хлодвіга – «Салічної правди». У ході дослідження автор 

спробує зробити порівняльний аналіз текстів «Руської правди» та «Салічної правди» з 

точки зору нормопроектування. На думку автора, таке порівняння допоможе виявити 

відмінності та схожості джерел європейського права, та дасть можливість кращого 

розуміння норм, відображених у цих правових документах. 

Отримані результати сприятимуть подальшому розвитку наукових досліджень, п о-

кращать теоретичні основи підготовки юристів – нормопроектантів та удосконалять 

практику нормотворення в ході реформування українського законодавства та приведен-

ня його у відповідність до європейських стандартів. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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Сьогодні громадські організації перебувають на шляху до того, щоб стати однією з 

найефективніших артерій взаємодії держави і суспільства та важливим інструментом 

стабілізації трансформаційних процесів, що відбуваються в ході реформ. Але для забе з-

печення належного місця в суспільстві громадські організації України потребують не 

тільки підтримки з боку держави, а й змістовної переорієнтації діяльності держави щодо 

утвердження і забезпечення належних умов свободи для реалізації конституційного пр а-

ва громадян України на свободу об’єднання. 

Свобода в суспільстві завжди пов’язана з правом не тільки як із системою загаль-

нообов’язкових юридичних норм, а й як з однією із соціально-регулюючих засад життє-

діяльності людей, яка обмежує свавілля у поведінці учасників співжиття [1]. Рівень 

свободи людини у суспільстві завжди визначається її відповідальністю. Передусім внут-

рішньою відповідальністю перед собою, іншими людьми, суспільством загалом. Істот-

ним чином – і юридичною відповідальністю, яку держава встановлює для забезпечення 

правопорядку, у тому числі порядку реалізації прав та свобод кожної людини. Юридична 

відповідальність, окреслюючи межі недозволеної законом суспільної поведінки, є одним 

з факторів, які визначають правовий статус особи у суспільстві. Це означає, що в процесі 

нормального функціонування та розвитку суспільства виникають певні ситуації, вирі-

шення яких вимагає встановлення державою певних обмежень щодо здійснення свободи 
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створення і діяльності об’єднань громадян і зокрема громадських організацій з метою 

забезпечення інших свобод громадян.  

У суспільстві не може існувати безмежних прав: права одних суб’єктів повинні о б-

межуватися там, де починаються права інших суб’єктів, тобто обмеження свободи одних 

є передумовою свободи інших.  

Оскільки держава функціонує в інтересах всього населення, а державна влада по-

ширюється на всіх, хто знаходиться на її території, то, власне, тільки держава уповнова-

жена обмежувати ці права і свободи в тій мірі, в якій це необхідно для стабільності та 

гармонійного розвитку суспільства, для забезпечення соціального компромісу й право-

порядку [2, с. 475-476]. Такі кроки з боку держави є цивілізованим способом врегулю-

вання свободи громадських організацій, оскільки лише держава є офіційним 

представником всього суспільства, а громадське об’єднання – тільки його частини.  

Держава необхідна для дотримання цілісності суспільства і забезпечення самого 

його існування, її регулятивна діяльність, яка полягає у визначенні кордонів бажаного, 

дозволеного та забороненого, є беззаперечною.  

Щоправда, держава завжди прагне до абсолютизму, тому її правообмежувальна д і-

яльність також не повинна бути безмежною, тут неприпустимі зловживання та волюнта-

ризм. Треба погодитись з твердженням М. Козюбри, який визначає потребу в 

деблокуванні розвитку нашого суспільного життя від гіпертрофованої державної експан-

сії, котра руйнівно діє на економічне та соціальне середовище, як таку, що не викликає 

сумніву [3, c.5]. Однак уявлення про те, якими повинні бути масштаби цього деблоку-

вання, дуже різняться. На думку одних науковців, суспільство має звільнитися від будь -

якого “організованого державного управління” соціально-економічною сферою, заміни-

вши його ринковими механізмами регулювання економіки, тобто цілковитою свободою 

підприємництва з його жорстокою конкуренцією та постійною боротьбою за виживання. 

Соціальна роль держави згідно з таким підходом зводиться до мінімуму – підтримання 

сприятливих умов для підприємницької діяльності й захисту низькооплачуваних та соц і-

ально слабких верств населення. Інші дослідники вважають, що держава має не лише 

зберегти за собою «командні висоти» в економіці, а й забезпечити доволі жорстке її ре-

гулювання. Метою такого регулювання є «підкорення ринкових структур інтересам ста-

новлення й розвитку планомірного управління»[3, с.5-6]. 

За твердженням С. Тимченка, громадянське суспільство здатне самостійно гармоні-

зувати різноманітні інтереси і, дотримуючись нормальних відносин з державою, розви-

ватися без стороннього впливу. У той же час, як показав досвід країн Заходу, таке 

саморегулювання в чистому вигляді, без налагодження відносин з державою, існувати не 

може [4, c.149]. У реальній практиці механізми саморегулювання громадянського суспі-

льства належного рівня розвитку не отримали: монополізація економіки в країнах Захо-

ду, розвиток командно-адміністративної системи неймовірно посилили безроздільне 

панування держави. 

Загалом, почати варто з твердження, що втручання, зокрема регулювання діяльнос-

ті громадських організацій з боку держави є потрібним, а у період формування перви н-

них інститутів громадянського суспільства в деяких випадках виникає пряма 

необхідність втручання держави у сферу життєдіяльності останнього з метою подолання 
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стихії непередбачуваності у поведінці певних політиків та громадян. Йдеться якраз не 

про функціонування нелегітимних організацій та інститутів громадянського суспільства, 

які борються за суспільне благо - права людини, захист оточуючого середовища, рівність 

жінок тощо, а про такі об’єднання, які мають руйнівний та агресивний характер, напр и-

клад об’єднання терористичних угруповань, груп із сепаратистськими планами тощо. З 

часом, по мірі зрілості громадян та інститутів громадянського суспільства, звичайно 

вплив держави може і навіть повинен бути обмеженим. 

Держава повинна зберегти розумний баланс між свободою громадських організацій 

та вимогами захисту демократії. Будь-яке порушення цього балансу є загрозою для де-

мократії, призводить до невиправданого її обмеження або взагалі до ліквідації [5, с.136]. 

(Такі порушення можливі як з боку держави, так і з боку громадських організацій).  

Здійснюючи правове регулювання свободи створення та діяльності громадських 

організацій, кожна держава вирішує це питання з урахуванням власного історичного 

досвіду, національних традицій та умов політичного розвитку, а також зважаючи на за-

гальноприйняті міжнародним співтовариством стандарти.  

Зокрема законодавче обмеження свободи утворення та функціонування громадсь-

ких організацій здійснюється з дотриманням принципу пріоритету меж прав і свобод 

людини, встановлених міжнародними актами, щодо меж, встановлених національним 

законодавством [2, c. 473-474]. Так, у ст. 29.2 Загальної декларації прав людини прого-

лошується, що при здійсненні прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки та-

ких обмежень, які встановлені законом лише з метою забезпечення належного визнання 

та поваги прав і свобод інших людей та забезпечення справедливих вимог моралі, гро-

мадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві. Такі ж за зміс-

том положення закріплені у ст. 4 Міжнародного Пакту про економічні, соціальні та 

культурні права, ст. 5 Міжнародного Пакту про громадянські й політичні права, ст.ст. 11, 

15 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод. 

У цілому, можна згрупувати ті цінності, загроза яким зумовлює необхідність втр у-

чання держави у функціонування громадських організацій (за яких таке втручання є ви-

правданим), таким чином:  

1) національна, державна, громадська безпека та громадський порядок (в даному 

випадку загрозу становлять організації, що мають за мету зміну суспільного ладу анти-

конституційними шляхами, наприклад, «Аль-Каєда», «ЕТА»); 

2) законність і правопорядок (запобігання заворушенням і злочинам, які можуть 

вчинятися бандами, воєнізованими формуваннями); 

3) права і свободи людей, їх захист (небезпеку становлять, для прикладу, неон аци-

стські, расові, антисемітські організації, скінхеди, вігіланти, сумнозвісний Ку-клукс-

клан, в Україні – Ніжинські робінгуди); 

4) моральність населення, охорона та захист здоров’я; (різноманітні сатанинські се-

кти, групи смерті тощо); 

5) добробут населення (наприклад, мафія, групи, що займаються рекетом). 

Чинне законодавство України забороняє створення і діяльність об’єднань громадян, 

якщо їхні програмні цілі або дії, спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну 

конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної 
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цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пр опаган-

ду війни, насильства, на пропаганду і здійснення міжетнічної, расової, релігійної дис-

кримінації та ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення. Крім 

цього, громадські об’єднання не можуть мати воєнізованих формувань.  

У цілому, принаймні на рівні теорії, діяльність громадських організацій не створює 

загрози для розвитку суспільства, вони є корисними для держави, адже можуть здійсн ю-

вати деякі функції, які державі реалізувати фактично не під силу. Зокрема деякі з них во-

ни можуть виконувати навіть результативніше, ніж їх виконує держава, зокрема 

соціальні функції: розвивати освіту, культуру, духовність нації, сприяти охороні здо-

ров’я, праці, опікуватися людьми, які потребують підтримки та допомоги. Звичайно, в 

такому випадку існує деяка небезпека “одержавлення” громадських організацій, підп о-

рядкування їх державним органам, дедалі більшого розповсюдження та поглинання де р-

жавою сфери діяльності громадських організацій. А це, можемо прогнозувати, в свою 

чергу, неминуче призведе до їх перетворення у повністю залежну від держави структуру.  

Отже, одним із розумних шляхів вирішення проблеми взаємодії, взаємозв’язку 

держави та громадських організацій є встановлення законодавчих меж створення і фун к-

ціонування останніх, котрі, втім, не є засобом обмеження їхніх правових можливостей, а 

скоріш за все способом, який забезпечує їх реалізацію відповідно до соціального призна-

чення у суспільстві. Право і законодавство є факторами визначення меж державного 

втручання, а характер і природа обмежень, які накладаються ними (правом і законодав-

ством) на державу, залежатиме від форм праворозуміння, на базі якого формується уяв-

лення про межі втручання держави. 
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Фактично з моменту здобуття нашою країною незалежності, доволі важливою п е-

редумовою її розвитку і процвітання стало створення ефективної судової системи. Щодо 

реформування даної системи, то відповідні розмови на всіх рівнях державної влади ве-

дуться доволі тривалий період. Навіть станом на сьогодні, з боку державної влади ми 

спостерігаємо певні кроки, спрямовані на реформування вітчизняної судової системи. 

Однак, будь-які реформи, які проводилися у цій сфері фактично жодного разу не прин е-

сли бажаного результату. Тому, зважаючи на безуспішність реформування судової вла-

ди, нашим законотворцям доцільно перейняти досвід країн, які мали соціалістичне 

минуле і досягли успіхів у даній сфері. Однією із таких країн є Чеська Республіка (Че-

хія), яка вирізняється на фоні інших країн Центральної та Східної Європи здобутками у 

правовій, зокрема й у судовій сфері.  

Чеська судова система не є надто популярним предметом дослідження у наукових 

колах. Однак, варто виділити таких вчених, як: С. Головатий, Р. Корсак, Т. Огаркова, які 

досліджували судову систему даної країни. Тож є потреба у порівнянні судової системи 

України та Чеської Республіки, що і стало метою даної публікації.  

Судова система Чеської Республіки регламентується у главі 4 Конституції країни. У 

Конституції України правосуддю присвячено восьмий розділ. Так, відповідно до ст.  81 

Конституції Чеської Республіки [1] судову владу в країні здійснюють незалежні суди. 

Дане положення майже ідентичне ст. 124 Конституції України [2], в якій зазначено, що 

правосуддя в Україні здійснюється виключно судами.  

При цьому, слід зауважити, що відповідно до ст. 91 Конституції Чеської Республ і-

ки, судова система країни складається з Верховного суду, Верховного адміністративного 

суду, вищих, регіональних та районних судів. А судовим органом, який захищає конст и-

туційний лад країни та слідкує за дотриманням Конституції є Конституційний суд, до 

складу якого входять 15 судів, призначуваних на 10 років. Судова система функціонує за 

Конституцією Чеської Республіки, яка визначає суди як самостійні органи у рамках тра-

диційної системи стримувань і противаг [3, с. 61], про що, наприклад, зазначається у по-

ложеннях четвертої глави Конституції країни, де зазначено, що основною функцією 

судів є захист прав і порядку, передбаченого у положеннях законодавства [4, c. 445-484].  

Варто зауважити, що судова система Чеської Республіки певною мірою схожа на 

судову систему України. Так, наприклад, згідно із положеннями ст. 125 Конституції Ук-

раїни, система судів нашої країни ґрунтується на принципах територіальності та спеціа-

лізації і визначається чинним законодавством. При цьому, частиною третьою ст. 17 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 року [5] передбачено, що 

систему судоустрою нашої держави складають: місцеві суди; апеляційні суди; Верхов-

ний Суд України, який є найвищим органом у вітчизняній системі судоустрою. При ць о-

му, для розгляду окремих категорій справ, відповідно до чинного законодавства, у 

системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди. 
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Що стосується Чеської Республіки, то там судова система передбачає три рівні су-

дів за юрисдикцією: суди загальної юрисдикції; суди адміністративної юрисдикції; Ко н-

ституційний суд Чеської Республіки. 

Положеннями законодавства Чехії суди даної країни визначені як незалежні, а їх 

адміністрування забезпечують Міністерство юстиції та уряд [6]. Система судів загальної 

юрисдикції Чехії складається із чотирьох рівнів: два верховні  суди – один для адмініст-

ративних і один для всіх інших категорій справ; два вищі суди – один у м. Празі і один в 

м. Оломоуці; вісім регіональних судів; вісімдесят шість районних судів [3, с.  61]. При 

цьому, слід зауважити, що призначення на посади суддів здійснює Президент країни на 

безстроковий період. Крім того, відповідно до положень частини другої ст. 82 Конститу-

ції Чехії, судді не можуть бути відкликані або переведені без їх згоди, крім випадків, п е-

редбачених законом, зокрема внаслідок дисциплінарної відповідальності.  

Законодавство Чехії передбачає ряд вимог для громадян, які мають намір стати су-

ддями, а саме: вища освіта (п’ять років навчання на юридичному факультеті) та три роки 

стажу у сфері права. Крім того, для вступу на посаду судді кандидат має  скласти спеціа-

льний фаховий іспит для суддів [6].  

Варто зауважити, що відповідно до положень частини першої ст. 128 Конституції 

України Президент України за поданням Вищої ради правосуддя, в порядку, передбач е-

ному законом, здійснює призначення судді на посаду. А ст. 126 Конституції України 

встановлює, що суддя обіймає посаду безстроково. Загалом, добір та призначення на п о-

саду судді здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про судоустрій та 

статус суддів». Так, наприклад, ст. 78 даного Закону вказує на необхідність складання 

кваліфікаційного іспиту для кандидатів на посаду судді, а у ст. 127 Конституції України 

та приписах положень Закону України «Про судоустрій та статус суддів» передбачено 

вимоги для кандидата на посаду судді.  

Особливий статус у Чеській Республіці має Конституційний суд, який, як і в Укра ї-

ні, не входить до системи судів загальної юрисдикції. Про його специфічну роль гово-

рить і той факт, що безпосередньо йому присвячено положення статтей 83-89 

Конституції Чеської Республіки. Він відповідає за конституційність здійснення держав-

ної влади, зокрема шляхом визнання недійсними законів, які суперечать конституційним 

положенням та Хартії основних прав і свобод. Діяльність даного органу зазвичай назива-

ється конституційним (судовим) контролем, у зв'язку з цим до його компетенції також 

відноситься приймати рішення щодо відповідності конституційним нормам міжнарод-

них договорів, перед ратифікацією їх парламентом. При цьому, варто зауважити, місцем 

знаходження Конституційного суду є м. Брно [4, c. 445-484]. Призначення суддів Кон-

ституційного суду, відповідно до частини другої ст. 84 Конституції Чеської Республіки, 

здійснюється Президентом за згодою Сенату (тоді як суддів інших судів призначає од-

ноосібно Президент). Важливою гарантією діяльності даного органу є те, що суддя Кон-

ституційного суду не може бути притягнений до кримінальної відповідальності без згоди 

Сенату (частина перша ст. 86 Конституції Чехії). 

В Україні правовий статус Конституційного суду регламентується дванадцятим р о-

зділом Конституції та Законом України «Про Конституційний суд України» 

від 13.07.2017 року. Фактично в обидвох країнах передбачається особливий правовий 

статус для даного судового органу, і він, як вже зазначалося, не перебуває у системі судів 

загальної юрисдикції. При цьому, як у Чехії, так і в Україні, встановлено особливий по-

рядок призначення, спеціальні вимоги щодо кваліфікації та особливі гарантії для суддів 

Конституційного суду. Однак, варто зауважити, що положення конституційного закон о-
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давства в Україні щодо незалежності і недоторканності суддів є дещо ширшими ніж у 

Чеській Республіці, адже в нас суддівський імунітет поширюється на всіх суддів Укра ї-

ни, без винятків щодо юрисдикційності, що закріплено в положеннях ст. 126 Конституції 

України.  

Суди загальної юрисдикції Чеської Республіки розглядають кримінальні і цивільні 

справи. При цьому, у кримінальному провадженні районні суди, зазвичай, виступають як 

ланки першої інстанції. Проте, коли санкція злочинного діяння перевищує п’ятирічний 

термін ув’язнення, регіональний суд може виступати першою інстанцією. При цьому, 

межі юрисдикції районних судів не завжди збігаються з межами адміністративно-

територіальних одиниць. 

Вищий суд Чехії, юрисдикція якого поширюється на регіон Богемію, перебуває у 

м. Прага, а інший Вищий суд, з юрисдикцією щодо регіонів Моравії і Сілезії, знаходить-

ся у м. Оломоуц. Вони складають апеляційну інстанцію щодо справ, які розглядалися ре-

гіональними судами як судами першої інстанції. 

Найвищим судовим органом у цивільних, господарських та кримінальних справах, 

за винятком питань, віднесених до компетенції Конституційного Суду або Вищого адм і-

ністративного суду є Верховний суд Чеської Республіки, який є судом касаційної інста н-

ції і знаходиться у м. Брно. 

Система адміністративних судів Чеської Республіки має два рівні. На першому ді-

ють спеціалізовані адміністративні палати у складі регіональних судів, які діють у якості 

судів першої інстанції. Суд апеляційної і останньої інстанції, який створений винятково 

для адміністративного судочинства – Верховний адміністративний суд Чеської Респуб-

ліки, розташований у м. Брно.  

Хотілося б також наголосити, що з метою усунення корупції у судовій системі Чехії 

у 1989-1990 роках почалося масове звільнення найбільш корумпованих суддів, а Мініс-

терством юстиції був опублікований список із близько 1000 суддів, які до 1989 р. мали 

комуністичне минуле. При цьому, Конституційний суд країни зауважив, що таке минуле 

цих суддів може впливати на їхню правосвідомість [3, с. 61]. 

Таким чином, проаналізувавши судові системи України та Чеської Республіки, ми 

пересвідчилися, що чеський досвід може бути корисним для України, особливо у рамках 

конституційного судочинства, оскільки обидві судові системи мають спільні елементи. 

Поряд із тим, цікавим видається досвід Чеської Республіки в адміністративному судо-

чинстві, система якого фактично складається із двох інстанцій – відповідних адміністра-

тивних палат судів загальної юрисдикції та Верховного адміністративного суду країни, 

який із певними видозмінами можна застосувати в Україні з метою економії бюджетних 

коштів на адміністративне судочинство.  
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З моменту здобуття незалежності українська держава і суспільство існують у нових 

соціальних, економічних і правових умовах.  

У сфері соціальних відносин змінились зміст і напрямки діяльності держави. Зміна 

економічних умов, зокрема, знайшла свій вияв у проголошенні Українською державою 

непорушності приватної власності і свободи підприємництва. Радянська держава, всі її 

органи діяли на основі соціалістичної законності, а в Україні визнається і діє принцип 

верховенства права.  

Нові умови існування держави і суспільства зумовили необхідність критичного пе-

реосмислення основних положень теорії права, зокрема вироблення нових або оновле н-

ня попередніх правових понять і категорій. 

Разом з тим, трансформація підходів до праворозуміння інколи призводить до пог-

либлення концептуальних розбіжностей у розумінні права, проголошення тези про кризу 

юридичної думки, заперечення ефективності правових норм.  

У залежності від підходів до праворозуміння, у визначенні права акценти можуть 

зміщуватись від визнання права сукупністю правових явищ [1, c. 31], організацією суспі-

льного порядку [2, c. 159] до визначення права як розуму у дії [3, c. 80].  

Таким чином, підходи вчених до праворозуміння характеризуються 

концептуальними розбіжностями і відсутністю єдиної позиції стосовно розуміння самого 

поняття права. 

Крім того, проблеми праворозуміння є предметом дослідження різних шкіл права і 

кожна школа права має власну концепцію праворозуміння. 

Разом з тим, праворозуміння визначає парадигму пізнання правових явищ [4, c. 3] і 

звідси виникає об’єктивна необхідність створення сучасної концепції праворозуміння, 

релевантної до нової правової реальності.  

У контексті дослідження проблем сучасного праворозуміння видається доцільним 

зауважити таке. 

Наукове пізнання права має на меті дві взаємопов'язані речі: отри мання істинного 

знання про право і виявлення закономірностей дії права в усіх його проявах. 

Традиційне доктринальне праворозуміння від початку обмежене категоріальним 

апаратом і проблемами гносеологічного характеру. 
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З одного боку, має місце багаторічна безнадійна полеміка про вибір між нормами 

права або суддівським розсудом. 

З іншого боку, існує нескінченний пошук критеріїв оптимального розподілу права 

на галузі права, виявлення домінуючих галузей права, створення комплексних галузей 

права, як засобу виходу з глухого теоретичного кута. 

Крім того, право само по собі, як загальне, намагається досягти безмежності і звідси 

виникає потенційна можливість існування безмежної кількості концепцій права і нам а-

гання створити традиційну всеохоплюючу концепцію права з позиції сучасного розумін-

ня права, яке по суті зводиться до протистояння по лінії Herbert Xart – Ronald Dworkin [5, 

с. 2], заздалегідь приречені на невдачу.  

Праворозуміння зумовлюють щонайменше дві речі – перманентна 

самоідентифікація суспільства і право саме по собі, як загальне. За допомогою розуміння 

права суспільство постійно ідентифікує себе на кожному конкретному етапі свого 

розвитку і перманентність такої ідентифікації утруднює створення всеосяжної єдиної 

концепції права.  

Кожному етапу розвитку суспільства притаманне своє власне розуміння права і у 

такому сенсі «китайська метафізика» Роско Паунда [6, с. 10], «дійсна розумність» Георга 

Гегеля [7, с. 18] або «трикутники» Бенедикта Спінози [8, с. 4] не сумісні між собою не 

стільки внаслідок розбіжностей у мисленні, а саме внаслідок розбіжностей у різних ета-

пах розвитку суспільства і у часі. 

Одвічний антагонізм між юридичним позитивізмом і природним правом буде 

існувати до того само мого моменту, доки не видасться слушним припущення про те, що 

норми права і рішення судів є двома частинами одного цілого.  

Адже право як загальне є буттям права і не має безпосереднього впливу на відноси-

ни у суспільстві і поведінку людей, так само як поняття юридичної особи має тільки опо-

середковане відношення до діяльності конкретної комерційної компанії.  

Праворозуміння необхідно містить в собі поняття права як загальності, права як 

особливості і права як окремості.  

Ідея права як загальність – справедливість і свобода, через правове регулювання, як 

особливість, втілюється у правопорядку як окремості. 

Звідси, ідея права і право, саме по собі, як загальне, не можуть бути реалізовані 

простим механічним перенесенням із сфери абстракції у повсякденне життя.  

Право як абстрактне поняття необхідно має вийти за межі абстракції і перет вори-

тись на право як особливе і дійсність – юридичну визначеність, що по суті вже не є пра-

вом, але містить право в собі.  

Для досягнення юридичної визначеності право певним чином відмовляється само 

від себе і знаходить свій вияв у правовому регулюванні – чинному законодавстві або рі-

шеннях суду.  

Суттєві відмінності між нормативно-правовим актом (загальні приписи) і судовим 

прецедентом (індивідуальні приписи) не впливають ні на їх сутність як позитивність, ні 

на їх кінцеву мету – врегулювання суспільних відносин з метою встановлення правопо-

рядку. Адже законодавство і правосуддя спрямовані на один і той самий предмет [9, 

с. 464].  

Фіксація перетворення права із абстрактної ідеї у реальне правове регулювання є 

відправним пунктом для усвідомленням можливості руху права.  
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Адаптивні процеси, що охоплюють правову систему України на шляху до євроінтег-

рації, формують вимоги не тільки до законодавства нашої держави, але й до суб’єктів пр а-

вореалізації. Прагнення України наблизитися до європейських стандартів спонукає до 

експериментальних пошуків гідної моделі складових державного механізму, у тому числі 

й державної служби. На сьогоднішній день науковцями вже усвідомлений той факт, що у 

якісному виконанні посадових обов’язків вагому роль відіграє етична складова. Про це 

свідчать роботи В. Авер’янова, М. Білинської, Т. Василевської, С. Дубенка, О.  Луценка, 

Є. Романенка, М. Рудакевича, В. Цвєткова та інших. При цьому якість нормативно-

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=234075
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=234075
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=234075
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правового забезпечення стандартів професійної етики державних службовців свідчить про 

те, що наукові позиції не завжди враховуються під час правотворчого процесу. 

Не заглиблюючись до історичного екскурсу розвитку етичних засад державної 

служби в Україні, хотілося б зупинитися на останніх роках, які відрізняються достат-

ньою правотворчою активністю у цій сфері. Так, 04.08.2010 року Наказом Головного уп-

равління державної служби України № 214 були затверджені Загальні правила поведінки 

державного службовця, що прийшли на зміну Загальним правилам поведінки держ авно-

го службовця, затвердженим у 2000 році [1; 2]. Аналіз вказаних нормативно-правових 

актів дає змогу зробити висновок, що переважна кількість запропонованих норм тим чи 

іншим чином стосується вчинення державними службовцями корупційних діянь, регла-

ментуючи поняття і ознаки корупції та конфлікту інтересів. Значно менша увага приді-

ляється призначенню державної служби та окремим аспектам службової етики як-то 

носіння одягу офіційно-ділового стилю, прагнення до покращення рівня професіоналіз-

му, збереження державного майна, сумлінне виконання обов’язків та рішень державних 

органів і посадових осіб, вказівок і розпоряджень власних керівників. 

Прийняття у 2012 році Закону України «Про правила етичної поведінки» на зако-

нодавчому рівні взагалі звело поняття етики до антикорупційної складової, хоча преа м-

була вказаного Закону характеризувала його як «керівні норми поведінки осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, під час 

виконання ними службових повноважень та порядок притягнення їх до відповідальності 

за порушення таких норм» [3]. Продублювавши основні принципи державної служби, які 

були закріплені у чинному на той час Законі України «Про державну службу» 1993 року 

[4], Закон України «Про правила етичної поведінки» звузився до сутності недопущення 

конфлікту інтересів (ст. 16 Закону) та порядку запобігання одержанню неправомірної ви-

годи або дарунка/пожертви (ст. 17 Закону). У подальшому це призвело до того, що через 

прийняття у 2014 році Закону України «Про запобігання корупції» [5] , Закон України 

«Про правила етичної поведінки» втратив чинність. 

На нашу думку, законодавець припускається помилки, характеризуючи етичну 

поведінку державного службовця у більшій мірі як таку, що є тільки антикорупційною. 

Погоджуючись з позицією Т. Василевської, ми не відкидаємо, що саме етика постає 

одним із засобів боротьби з корупцією [6, с. 3]. Але вважаємо, що немає необхідності 

зводити етику державного службовця тільки до антикорупційної поведінки чи службової 

діяльності як це прийнято у більшості нормативно-правових актів, які закріплюють 

етичні норми. 

Наша позиція підтверджується положеннями Рекомендації № (2000) 10 Комітету 

Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службов-

ців, що закріплює Модельний кодекс поведінки державних службовців [7]. Саме тут ві д-

мітимо, що останній містить не тільки антикорупційні норми чи норми щодо сумлінності 

виконання покладених на державного службовця обов’язків, але й питання ввічливості, 

політичної і громадської діяльності, несумісних інтересів, перевірки чесності кандидатів 

при прийнятті на роботу, заборони привілейованого ставлення до колишніх державних 

службовців тощо. 

З цієї точки зору Загальні правила етичної поведінки державних службовців та п о-

садових осіб місцевого самоврядування, затверджені наказом Національного агентства 

України з питань державної служби № 158 від 05.08.2016 року [8], є більш наближеними 

до запропонованого Радою Європи Модельного кодексу. Водночас, зазначеним Наказом 

не враховується положення щодо захисту приватного життя державних службовців 
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(ст. 17 Модельного кодексу), що ставить їх у нерівне становище з іншими особами при-

ватне життя яких вони відповідно до п. 12 Наказу повинні поважати. 

У контексті дослідження зауважимо, що аналіз нормативно-правових актів інших 

країн, які регулюють професійну етику державних службовців, показав важливість за-

кріплення іще й стандартів поведінки у позаслужбовий час та у службових відносинах. 

Зокрема, Указ Президента Республіки Казахстан № 153 від 29.12.2015 року «Щодо захо-

дів відносно подальшого удосконалення етичних норм і правил поведінки державних 

службовців Республіки Казахстан» встановлює, що державні службовці у позаслужбо-

вий час повинні дотримуватися загальноприйнятих етичних норм, не допускати випадків 

антигромадської поведінки, у тому числі перебування у громадських місцях у стані 

сп’яніння, що ображає людську гідність та суспільну мораль; проявляти скромність; не 

допускати зі свого боку порушення вимог законодавства, поєднаних з посяганням на с у-

спільну мораль, порядок і безпеку і не залучати інших громадян до вчинення протиправ-

них, антигромадських дій [9]. 

Вважаємо, що є необхідність запровадження такої норми до Загальних правил 

етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, 

оскільки, нажаль, стали непоодинокими випадки вчинення протиправної поведінки у 

стані алкогольного сп’яніння державними службовцями у позаробочий час. Наприклад, 

20 вересня 2017 року на трасі «Київ-Харків» працівники поліції зупинили голову 

Лубенської райдержадміністрації напідпитку за кермом авто [9]. Останнє свідчить про 

різницю рівня вимогливості до себе з боку державного службовця на робочому місці та 

поза його межами. 

Таким чином, можна говорити про те, що нормативно-правове забезпечення профе-

сійної етики державних службовців в Україні знаходиться на закономірному етапі розви-

тку, обумовленому євроінтеграційними процесами, прагненням наблизитися до вимог, 

які визначаються Радою Європи для держав-членів ЄС. Однак, не зважаючи на те, що 

Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб м ісцевого 

самоврядування 2016 року є досить наближеними до структури Модельного кодексу п о-

ведінки державних службовців Ради Європи, вважаємо, що вони потребує подальшого 

розвитку та доопрацювання, зокрема, у сфері захисту приватного життя держслужбовців 

та регулювання стандартів їх поведінки у службовий та позаслужбовий час. 
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Останнім часом все більшого наголосу набуває співвідношення релігійних і право-

вих норм та їх взаємний вплив. Дослідження зазначеного питання потребує ґрунтовних 

наукових досліджень у зазначеній сфері. Проте, слід зазначити, що у вітчизняній наук о-

вій літературі недостатньо уваги приділяється дослідженню взаємовпливу релігійних 

норм і правової системи. За таких умов виникає необхідність наукового осмислення ре-

лігійних норм як складового елементу системи права. Необхідно розглядати дану про-

блему у двох аспектах: релігійні норми як структурні елементи правової системи у 

матеріальному та формальному розумінні. Тобто релігійні норми, з одного боку, висту-

пають як фактори, що визначають зміст права, правової системи, з іншого – як форма зо-

внішнього виразу певних правил поведінки [1, с. 34]. Таким чином, ми можемо 

констатувати, що релігійні і правові норми між собою тісно пов’язані. 

Водночас, розглядаючи взаємний вплив релігійних і правових норм, слід відзначи-

ти, що в історії права були цілі епохи, коли багато релігійних норм мали юридичний ха-

рактер, регулювали деякі політичні, державні, цивільно-правові, процесуальні, шлюбно-

сімейні та інші відносини [1, с. 35], підміняючи собою правові норми. Визначення спіль-

них рис та відмінностей права і релігії, встановлення співвідношення цих явищ дають 

змогу більш докладно розглянути питання впливу релігійного чинника на процес право-

утворення. Особлива увага до цього питання пояснюється необхідністю дослідження 

джерел і головних детермінант ґенези і функціонування правового регулятора в суспіл ь-

стві [2, с. 120]. Багато хто із сучасних авторів залежно від типу праворозуміння тією чи 
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іншою мірою визнають значення релігії у процесі формування як права в цілому, так і 

окремих його галузей. 

Одним із проявів релігійного впливу на формування права є надання державного 

захисту закріпленим у священних текстах нормам. Водночас, це лише пряма форма тако-

го впливу. Секуляризація права і політики, що є реалією сьогодення (принаймні для захі-

дного світу), не означає повної та остаточної ізоляції цих явищ від релігії. Остання 

продовжує впливати на право за допомогою опосередкованих форм, до яких можна ві д-

нести: сприяння або гальмування ґенези нових правових норм, визначення еволюційного 

руху всієї правової системи та розвитку правової науки [2, с. 121]. 

Звертаючи увагу на становлення взаємозв’язку права і релігії, ми можемо констату-

вати що на стадії першовиникнення права значний (можливо, найбільший) його обсяг 

складають перш за все релігійні норми. Перенесені у чинне право шляхом санкціонува н-

ня, вони стають офіційними, одержують захист з боку державної влади. Як історично 

первісний суспільний регулятор релігія своїм авторитетом закріплює певні масштаби до-

зволеної або небажаної для суспільства поведінки, надаючи їм характеру належного 

[2, с. 121]. 

Вже після утворення держави і системи позитивного права, остання тривалий час 

поповнюється нормативними конструкціями, що визріли у надрах рабинського права в 

іудаїзмі, канонічного або церковного права у християнстві, фіксу (мусульманського пр а-

ва). Ці норми разом з «правовими» блоками у сакральних текстах у літературі здобули 

назву «релігійне право». 

Багато правил поведінки, особливо на стадії першовиникнення права, утворюються 

у вигляді релігійних, моральних, звичаєвих норм тощо. Останні у разі їх відповідності 

потребам соціального розвитку схвалюються усім суспільством та, зважаючи на харак-

тер регульованих ними відносин, потребують формалізації та охорони з боку органів пу-

блічної влади. Через це держава санкціонує дані норми, надаючи їм характеру 

позитивного права. 

Таким чином, саме санкціонування виступає головним напрямом державної діял ь-

ності у процесі формування права, що дає змогу забезпечити дієвість права у суспільстві, 

його відповідність суспільним цінностям, детермінованим, зокрема, релігійними і мор а-

льними уявленнями, та потребами соціального розвитку. Відхилення ж державного са н-

кціонування від суспільно схвалених моделей поведінки у значних обсягах, свавільна 

формалізація державою норм, що не сприймаються соціумом, призводять до ухвалення 

неправових законів та знижують регулятивні якості права. 

Сфера санкціонування релігійних норм стосується переважно фундаментальних га-

лузей права (кримінального і кримінально-процесуального, цивільного і цивільного про-

цесуального, сімейного, частково адміністративного), активне формування яких 

розпочинається з виникненням первісних форм політичної влади у суспільстві. 

Санкціонування релігійних норм відбувається у двох напрямах. По-перше, у право-

ву дійсність переносяться норми, спрямовані безпосередньо на впорядкування відносин 

між індивідами та розв'язанні конфліктних ситуацій між ними. 

Іншим напрямом санкціонування виступає перенесення у правову систему широко-

го спектра засад, основ, принципів, що об'єднують окремі норми в єдине ціле. Із часом 

обсяг санкціонування релігійних норм звужується. Сучасну секуляризовану західну тр а-

дицію права майже позбавлено цього процесу. 

Наступною формою релігійного впливу є підтримання або заперечення певних пра-

вових за змістом відносин. Водночас негативне ставлення релігійної доктрини до якогось 
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виду поведінки людини може значно стримувати розвиток правового регулювання. 

Ще одною формою є ідеологічний вплив релігії на правову систему. Релігійні дог-

мати, у тому числі норми релігійної моралі, досить часто створюють світоглядні засади, 

що зумовлюють особливості правової і державної організації соціуму [2, с. 133-135]. 

Отже, ми можемо констатувати, що значення різних форм впливу релігії на право-

утворення змінювалося протягом усієї історії людства. Якщо на ранніх етапах найваго-

мішу роль відігравала пряма форма, то в умовах сучасного секуляризованого світу 

здатність релігії виступати детермінантою правогенезу виявляється перева жно в опосе-

редкованих формах впливу.  

На формування права у деяких сучасних державах активно впливають різні світо-

глядні форми, зокрема релігійні. Причому цей вплив може проявлятися незалежно від 

формального місця релігії у державі. Значна кількість держав у сучасному світі визнала 

релігію основною державною ідеологією, а релігійне право, поряд ж державним забезп е-

чує соціально регулюючу функцію держави. У більшості сучасних держав релігії відво-

диться місце морально-етичного регулятора суспільних відносин. У системі соціальних 

норм релігійні норми виступають як моральні приписи. Так склалося історично, що рел і-

гійні норми і правила стали джерелами і змістовним матеріалом для встановлення у де р-

жавах офіційної нормативної правової регламентації. Перетворення релігійних правил у 

закони держави відбулося так давно, що про релігійні корені правових систем держав і 

зумовленості права релігійними догматами практично не говорять. Проте, і на сьогодні 

релігійні норми вчиняють значний вплив на формування права. 
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«ГЕНОЦИДНА» ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ВОЛИНСЬКИХ ПОДІЙ  

1943 РОКУ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ  

(СУЧАСНИЙ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС) 

 

УХАЧ Василь Зіновійович, 

к.і.н., доцент, доцент кафедри теорії та 

історії держави і права юридичного 

факультету Тернопільського 

національного економічного університету 

 

Об’єктивна оцінка минулого є суттєвим чинником дієвого впливу на сучасні реалії 

та перспективи подальшого ефективного розвитку суспільства та держави. Українсько -

польські взаємини періоду Другої світової війни і сьогодні є не тільки «[…] предметом 

емоційних наукових дискусій, а й елементом наростання ідеологічного та політичного 

протистояння» [9], слугують перманентному наростанню напруги у взаємних стосунках.  

В останні два десятиріччя в Україні склалася потужна історіографічна традиція н а-

укового осмислення українсько-польських відносин, зокрема періоду Другої світової 

війни і Волинських подій як їх епіцентру [7, с. 10]. Українські науковці в переважній б і-

льшості, в оцінці важких сторінок історичного минулого, прагнуть уникати однобоких 

оцінок, спекуляцій, а пануючим став підхід комплексності (курсив наш – Авт.) причин 

українсько-польського протистояння – територіальних, політичних, етнічних, соціаль-

них, мілітарних [4].  

У контексті заявленої наукової теми слід виокремити праці авторитетних науков-

ців – Р. Грицьківа, І. Ільюшина, Л. Зашкільняка, О. Каліщук, О. Лисенка, В. Солдатенка, 

Я. Антонюка, О. Сухого, В. Ухача, І. Цепенди та ін. [3].  

Ми ж поставили собі за мету здійснити (з врахуванням напрацювань сучасної 

вітчизняної історіографії) історико-правовий аналіз окремих сегментів «геноцидної» 

інтерпретації трагічних Волинських подій 1943 р. і їх вплив на взаємини обох сусідніх 

держав. 

Дискусійним в сучасній вітчизняній історіографії залишається питання – «чи можна 

характеризувати антипольську акцію УПА як геноцид польського народу «кресів» [8]. 

На жаль вкотре доводиться констатувати невиправдану пасивність науковців з історії 

держави і права у фаховій правовій оцінці цих подій, що в кінцевому підсумку шкодить 

міжнародному авторитету України. 

У 2016 році рішенням Сейму і Сенату Республіки Польща відбулося закріплення на 

законодавчому рівні кваліфікації дій ОУН і УПА в роки Другої світової війни на Волині 

як «геноциду» польської людності [6, с. 141]. Прикметно, зазначає А. Козицький, що 

«[...] законодавчий орган Третьої Речі Посполитої ніколи не приймав актів, котрі б ого-

лошували геноцидом політику Третього Райху супроти окупованої під час Другої світ о-

вої війни Польщі. Так само обережно польські парламентарі поводяться й щодо Росії, 

країни, котра є правонаступницею Радянського Союзу. Підкреслимо, що лише в ухвалі 

від 31 серпня 2012 р. масове винищення поляків на території СРСР уже названо «гено-

цидом», але не висловлено жодного осуду винуватців цього злочину» [5, с. 19-20]. Біль-

шість українських науковців звісно ж не поділяє такої інтерпретації дій суб’єктів 

українського національно-визвольного руху (зокрема ОУН(б), УПА – Авт.), виступає 

проти спроб кваліфікувати антипольську акцію ОУН і УПА як «геноцид-atrox», тобто 
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особливо жорстокий геноцид, який за всіма показниками перевищував гітлерівський і 

сталінський [5, с. 21]. Поділяємо позицію І. Патриляка, який зазначає, що в сучасній де-

мократичній Польщі на жаль «[…] реалізується план з конструювання класичної «індус-

трії геноциду» […], яка покликана стати одним з наріжних каменів колективно ї пам’яті 

поляків» [8] (зокрема фільм «Волинь», що вийшов у широкий прокат - Авт.). Вітчизняні 

науковці слушно наголошують, що на жаль українська влада знову зіграла «другим но-

мером», що свідчить про явний програш української дипломатії та вітчизняного пол іти-

куму [1]. Доводиться констатувати недалекоглядність та неефективність роботи 

аналітичних структур спеціальних служб та державних інституцій, які привели до про-

грашу Україною чергової інформаційної війни [8]. 

Відомі ключові постулати польської сторони щодо «геноцидної» інтерпретації Во-

линських подій 1943 року: умисне збурення українськими націоналістами (головними 

винуватцями масового винищення поляків) буцімто мирних українсько-польських від-

носин міжвоєнного періоду; відмежування особливостей українсько-польського спів-

життя міжвоєнного періоду від подій на Волині; існування в керівних проводах 

націоналістичного підпілля та повстанської армії «детального плану винищення мирного 

польського населення на Волині та Галичині» [8, с. 21]. Прикро, що польські дослідники 

в оцінці Волинських подій 1943 року не охоче звертаються до напрацювань із сфери м е-

тодології та теорії вивчення геноциду.  

Крім суто юридично-правової оцінки геноциду, існує ще й низка інших обставин, 

котрі впливають на кваліфікацію цього злочину та його інтерпретацію. До таких обста-

вин-ознак належать: беззахисність жертв, суттєва перевага однієї зі сторін конфлікту в 

силі, організованості, можливостях координувати свої дії та забезпечувати їх «інформ а-

ційний супровід», а згодом приховати сліди вчинення злочину. Такої всебічної переваги 

у силах неможливо досягнути без використання державного апарату. Усі випадки юр и-

дично визнаного на міжнародному рівні геноциду здійснили винятково представники 

державної влади. Головні дослідники теорії геноциду (Пітер Н. Дрост, Франц Фанон, Ро-

бер Жулен, Ірвінґ Луїс Горовіц, Гелен Фейн, Тоні Барта, Ісидор Велліман, Майкл Дом б-

ковський, Генрі Гуттенбах та ін.) дотримувалися думки, що геноцид може організувати і 

провести тільки держава. Перша книга, із котрої почалося теоретичне вивчення явища 

геноциду, мала символічну назву «Злочин держави» (The Crime of State). Її автор голла-

ндський професор права Пітер Н. Дрост твердив, що геноцид є винятково державним 

злочином (курсив наш – Авт.) [5, с. 22]. 

Юридична оцінка «етнічних чищень» залишається неоднозначною. 18 грудня 

1992 р. ООН прийняла резолюцію, у котрій «етнічні чищення» були названі «формою 

геноциду». Утім, надалі ООН вже не об’єднувала ці два поняття, а головний судовий о р-

ган ООН, яким є Міжнародний суд у Гаазі, у своєму рішенні від 26 лютого 2007 р. у 

справі Боснія та Герцеговина проти Сербії та Чорногорії став на позицію, згідно із ко т-

рою «етнічне чищення» не є рівнозначне актові геноциду. Міжнародний суд підтвердив 

рішення міжнародного трибуналу до справ колишньої Югославії про кваліфікацію масо-

вого винищення сербами мусульман у м. Сребреніца як вияву геноциду, але зняв із Се р-

бії та Чорногорії звинувачення у організації геноциду на території Боснії та Герцеговини 

під час Балканської війни 1992-1995 рр., зокрема й у формі «етнічних чищень». А прав-

ники та політики притримуються думки, що «етнічне чищення» навіть із найгіршими на-

слідками не можна трактувати як вияв геноциду [5, с. 24]. «Не існувало в минулому і 

немає нині держави – зазначають в Експертній думці щодо Волинських подій 1943 року 

Г. Боряк та О. Лисенко, якій можна було б висувати звинувачення в геноциді». Зважаючи 
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на факт припинення існування Другої Речі Посполитої (навіть якщо не 1939, а в 1945 р о-

ках як вважає більшість польських істориків), то тоді «…Волинська трагедія може ква-

ліфікуватися як громадянський конфлікт або громадянська війна» (курсив наш – Авт.) 

[1]. По-друге, не витримує критики теза про «цілковиту безоборонність знищуваних (п о-

ляків – Авт.)» [8]. По-третє, «в історії не відомі випадки, коли між стороною, яка здійс-

нює геноцид, і населенням проти якого він ведеться, велися переговори» [8], а вони як і 

перемир’я мали місце між українськими і польськими політичними підпільними прово-

дами. По-четверте, українські фахівці (Я. Дашкевич, І. Патриляк, А. Козицький) наголо-

шують, що боротьба українців проти польської присутності на українських землях 

Волині мала яскраві риси антиколоніального виступу [5, с. 23], «…йшла національно-

визвольна війна…» [8]. Як зазначає І. Патриляк «у світовій практиці антиколоніальні 

війни (які супроводжувалися вигнанням колишньої панівної нації з колонії) не розгля-

даються як геноцид. Важко, скажімо, уявити формулювання «геноцид французького н а-

роду, який здійснили алжирські сепаратисти», або «геноцид бельгійців у Конго. Бо 

одразу виникає запитання, а що ті бельгійці чи французи робили в Африці?» [8]. 

Таким чином, більшість українських науковців не поділяє позиції визнати Воли н-

ські події 1943 року актом геноциду, а пропонують перелік комплексних заходів покл и-

каних забезпечити гуманітарну безпеку України [2, с. 17-18]. З поміж них: 1) створення 

постійної міжпарламентської комісії/групи України та Польщі з метою «…моніторингу 

політичної ситуації та вироблення інструментів її дерадикалізації» [1]; 2) сформувати по-

стійну робочу групу науковців (істориків, правників, демографів та ін.), яка б при належ-

ному фінансовому забезпеченні, могла комплексно досліджувати українсько-польські 

взаємини, надати нового імпульсу відновленому українсько-польському діалогу; 3) «за-

безпечити ретельну наукову експертизу усіх проектів та ініціатив у руслі державної по-

літики пам’яті…» [1]; 4) значно ширше висвітлювати цю проблематику в освітній 

(запровадження спецкурсів, освітніх програм) та інформаційно-художніх сферах; 

5) «роз’яснювати зміст провідних інформаційно-психологічних, етнополітичних методів 

і прийомів, котрі застосовуються для руйнації національної пам’яті…» [2]; 6) професійно 

протидіяти фальсифікації, використання спекулятивних прийомів інтерпретації матеріа-

лу, намаганню дискредитувати історичну спадщину українців в контексті українсько-

польського конфлікту [2]. 
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Україна знаходиться в етапі інтенсивного розвитку усіх сфер життєдіяльності, пі д-

няття соціального становища, зокрема відбувається суттєва зміна правової сфери. Рат и-

фікація міжнародних договорів, прийняття законів, створення великої бази підзаконних 

нормативно-правових актів пов’язаних з правовідносинами. У повсякденному житті все 

частіше відбувається зіткнення з подіями які мають юридичні наслідки, з яких розпочи-

наються правовідносини, тобто з юридичними фактами. 

Саме поняття юридичного факту має фундаментальне значення, адже саме юриди-

чний факт це передумова створення, зміни або припинення правовідношень. Стосовно 

правовідношень – це врегульоване нормами права суспільне відношення між суб’єктами, 

тобто те з чим люди мають справу найчастіше у своєму житті. Тобто юридичні факти 

оточують громадян всюди, де присутні правовідношення, саме тому розгляд юриди чних 

фактів, як перспективу розвиту є досить доцільно, адже розвиток можна трактувати як 

удосконалення. Удосконалення фундаментального значення є перспективним для Украї-
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ни, особливо для юридичної науки з високим рівнем динаміки змін та доповнень.  

На прикладі юридичних фактів в адміністративному праві, де юридичний факт – це 

певна обставина, через настання якої, відповідно до вимог норм адміністративного пр а-

ва, між суб’єктами може виникнути, змінитися або припинити своє існування певне пр а-

вовідношення. Юридичний факт має яскраве відображення в ситуації, коли особа керує 

транспортним засобом і здійснює адміністративний проступок, при цьому співробітник 

національної поліції фіксує це правопорушення, зупиняє транспортний засіб для здій с-

нення адміністративного провадження, відповідно до основних обов’язків поліцейсько-

го, звертаючись до особи називає своє прізвище, посаду, спеціальне звання, інформує 

водія про конкретну причину зупинення транспортного засобу, з детальним описом підс-

тав зупинки, а в даному випадку це п.1 ч.1 ст. 35 Закону України про національну полі-

цію, надає докази по справі. Наступним кроком поліцейський складає постанову по 

справі, тобто документ, винесений уповноваженим органом, який затверджує ним своє 

рішення, що тягне за собою порушення прав людини, що закріплено рішенням консти-

туційного суду № 5-рп/2 015 від 26.05.2015 відповідно статті 276 КУпАП місце розгляду 

справи про адміністративне правопорушення, розгляд справи відбувається за місцем їх 

скоєння(в межах адміністративно-територіальної одиниці,а не на дорозі). Розгляд справи 

прямо на дорозі, без надання часового інтервалу для реалізації своїх прав (Право на пр а-

вову допомогу, право на докази, право клопотання) є грубим порушення конституційних 

прав. Також особа, яка керує транспортним засобом має право оспорити допущене право 

порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається, а уповноважена посадо-

ва особа зобов’язана скласти протокол про адміністративне правопорушення відповідно 

до ст. 256 КУпАП, адже протокол – це документ, написаний у відповідності з правовими 

вимогами, що фіксує своє рішення, а не затверджує його, в цьому вбачається проблем а-

тика юридичного факту, в такому випадку потрібне удосконалення та перегляд саме ф у-

ндаментального значення та повноважень відповідних уповноважених посадових осіб. 

У залежності від кожної дії однієї з сторін, спостерігається створення, зміна та пр и-

пинення правовідносин. 

Юридичні факти найчастіше класифікують на дії та події. Дія, що характерна адм і-

ністративним правовідносинам – це видання ненормативного акта управління, такого як: 

розпорядження або призначення. Також адміністративні правовідносини виникають з 

ініціативи суб’єктів правовідносин, як вказано вище, при здійсненні правопорушення чи 

подачі заяви. Відповідно дії поділяють на правомірні та неправомірні. 

Події – явища незалежні від волі людини. Найбільш поширений юридичний факт, 

який класифікують як подію, припиняє правовідношення, наприклад, коли настає смерть 

суб’єкта, припиняються всі правовідносини в яких він виступав. 

Не зважаючи на плюралізм розуміння юридичних фактів, який випливає з різних 

галузей права, існує загальне значення юридичних фактів являючи собою підґрунтя та 

забезпечуючи динаміку механізму упорядкування суспільних відносин. Звідси випливає, 

що основна функція юридичних фактів виступати важелем та приводити в дію норми, 

які пов’язані з нормами права та правами суб’єктів. Така роль юридичних фактів в меха-

нізмі правового регулювання є досить специфічна, адже з одного боку – це лише необ-

хідна передумова правових відносин, а з іншого юридичні факти виконують ряд 

самостійних завдань. Враховуючи всі ознаки та функції юридичні факти є важливим 

елементом в механізмі правового регулювання. 
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Актуальність теми обумовлена тим, що від міжнародно-правового статусу 

Антарктики залежить діяльність країн-членів Договору про Антарктику в цьому регіоні, 

у тому числі й України, а також тим великим впливом на екологію Землі, який здійснює 

Антарктика. 

Антарктика завжди привертала увагу юристів, які займаються вивченням правового 

статусу різних територій. Найбільша кількість робіт, які відносяться до Антарктики, як 

правило з’являлась під час підвищеного інтересу держав до антарктичного регіону, як це 

було, наприклад, перед укладанням Договору про Антарктику 1959 року та у періоди п е-

реговорів щодо розробки Конвенції про збереження морських живих ресурсів Антаркти-

ки 1980 року та Конвенції з урегулювання освоєння мінеральних ресурсів Антарктики 

1988 року [1]. 

В останній час з’явилися роботи, присвячені окремим проблемам міжнародно-

правового статусу Антарктики таких вчених як В.В. Голіцин, В.Н. Гуцуляк, 

В.Н. Трофімов, В.Я. Суворова. Деякі сучасні аспекти міжнародно-правового статусу Ан-

тарктики розглядалися такими іноземними юристами, як Р. Вольфрам, Я. Броунлі, 

Ф. Куіг, С. Бруно, К. Зуккаро. У той же час комплексного дослідження сучасних аспектів 

міжнародно-правового статусу Антарктики в умовах нової геополітичної ситуації не 

здійснено. 

Метою цієї статті є висвітлення міжнародно-правового режиму Антарктики, вияв-

лення його особливостей, а також надання пропозицій щодо можливих змін та допов-
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нень статусу Антарктики. 

Міжнародно-правовий режим Антарктики регулюється системою Договору про 

Антарктику, яка окрім самого Антарктичного договору, включає низку прийнятих ре-

комендацій, угод, конвенцій та інших міжнародно-правових документів, що уточнюють 

та доповнюють цей Договір, а саме: Конвенція про зберігання антарктичних тюленів 

1972 р. (вступила в дію у 1978); Конвенція про збереження морських живих ресурсів Ан-

тарктики 1980 р. (вступила в дію у 1982 р.); Мадридський Протокол про охорону навко-

лишнього середовища до Договору про Антарктику 1991 р. (набув чинності у 1998 р.); 

рекомендації Консультативних нарад з Договору про Антарктику. 

Основоположним міжнародно-правовим документом, який закріплює та регулює 

міжнародно-правовий режим Антарктики є Договір про Антарктику (або Антарктичний 

договір), який було укладено 1 грудня 1959 року та який набув чинності 23 червня 1961 

після його ратифікації державами-учасницями [2]. 

Україна приєдналася до Антарктичного договору у 1992 році. 

Договір про Антарктику – міжнародна угода, метою якої є забезпечення наукових 

досліджень і збереження миру на континенті. Антарктичний договір передбачає деміл і-

таризацію району Антарктики, його використання виключно в мирних цілях і перетво-

рення на зону, вільну від ядерної зброї. Дія Договору про Антарктику поширюється на 

всю територію на південь від 60 градусів південної широти. Договором заборонено ство-

рення у вказаному районі військових баз i укріплень, проведення військових маневрів, 

випробувань будь-яких видів зброї. 

На всій території Антарктики оголошена свобода науково-дослідницької 

діяльності, обміну інформацією та співробітництва. Для сприяння міжнародному 

співробітництву у наукових дослідженнях в Антарктиці Договірні Сторони погодились 

проводити обмін: інформацією стосовно планів наукових робіт в Антарктиці; науковим 

персоналом в Антарктиці між експедиціями i станціями; даними i результатами 

наукових спостережень в Антарктиці. 

Відповідно до Антарктичного договору щорічно проводяться Консультативні на-

ради з Договору про Антарктику. Для сприяння досягненню цілей i для забезпечення 

додержання положень Договору про Антарктику кожна Договірна Сторона, представни-

ки якої мають право брати участь у Консультативних нарадах можуть призначати спос-

терігачів для проведення інспекції в будь-який час і в будь-якому районі Антарктики. 

Важливим положенням Договору про Антарктику є врегулювання питання щодо 

претензій на територіальний суверенітет в Антарктиці. Так в ст. 4 Договору про Антарк-

тику вказується на те, що: по-перше, ніякі дії або діяльність, що мають місце, поки цей 

Договір залишається чинним, не створюють основи для заяви, підтримання або запер е-

чення будь-якої претензії на територіальний суверенітет в Антарктиці i не створюють 

ніяких прав суверенітету в Антарктиці; по-друге, ніяка нова претензія або розширення 

існуючої претензії на територіальний суверенітет в Антарктиці не заявляється, поки цей 

Договір залишається чинним. Окрім того, в Антарктичному договорі вказується на те, 

що ніщо, що міститься в цьому Договорі, не повинно тлумачитись як: 1) відмова будь-

якої з Договірних Сторін від раніше заявлених прав або претензій на територіальний с у-

веренітет в Антарктиці; 2) відмова будь-якої з Договірних Сторін від будь-якої основи 

для претензії на територіальний суверенітет в Антарктиці або скорочення цієї основи, 

яку вона може мати в результаті її діяльності чи діяльності її громадян в Антарктиці або 

з інших причин; 3) таке, що завдає шкоди позиції будь-якої з Договірних Сторін щодо 

визнання або невизнання нею права чи претензії, або основи для претензії будь-якої ін-
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шої держави на територіальний суверенітет в Антарктиці [3]. 

Таким чином, вирішення питання щодо претензій на територіальний суверенітет в 

Антарктиці має тимчасовий характер, тобто поки Договір про Антарктику залишається 

чинним. Окрім того, Антарктичний договір не вирішує питання щодо правових підстав 

визнання або невизнання територіальних претензії в Антарктиці, які були заявлені до 

прийняття Договору про Антарктику. Інакше кажучи, це питання залишається 

«замороженим». 

З часом Договір про Антарктику був доповнений Конвенцією про зберігання 

антарктичних тюленів 1972 р., яка встановлює обмеження на комерційний промисел 

тюленів і містить механізм його контролю. Держави-учасниці Конвенції про зберігання 

антарктичних тюленів взяли на себе зобов’язання щодо прийняття законів, правил та 

інших заходів, включаючи відповідну систему дозволів, для своїх громадян та суден, що 

плавають під їх прапором, які необхідні для виконання цієї Конвенції. Держави-учасниці 

вказаної Конвенції взяли також на себе зобов’язання впроваджувати заходи щодо 

збереження, наукового дослідження, раціонального та гуманного використання запасів 

тюленів [4]. 

Конвенція про зберігання антарктичних тюленів передбачає можливість видачі 

державами-учасницями Конвенції спеціальних дозволів на проведення забою або відло-

ву тюленів в обмежених обсягах. При цьому держави-учасниці Конвенції, які видали до-

зволи на забій або відлов тюленів, повинні повідомляти інші сторони Конвенції та 

Науковий Комітет з Антарктичних Досліджень про призначення та зміст таких дозво-

лів, а також про кількість тюленів, що були забиті або виловлені. 

З часом, держави зрозуміли важливість та необхідність збереження інших видів ж и-

вих ресурсів Антарктики. З цією метою була прийнята Конвенція про збереження морсь-

ких живих ресурсів Антарктики 1980 р., яка має завданням запобігати будь-які дії, що 

завдають істотної шкоди антарктичній фауні і становлять загрозу існуючим популяціям.  

Конвенція про збереження морських живих ресурсів Антарктики встановила на-

ступні принципи раціонального використання таких ресурсів: по-перше, запобігання 

скороченню чисельності будь-якої виловлюваної популяції до рівнів, нижче таких, які 

забезпечують її стійке поповнення; по-друге, підтримання екологічних взаємозв’язків 

між виловлюваними, залежними від них і пов’язаними з ними популяціями морських 

живих ресурсів Антарктики; по-третє, запобігання змінам або зведення до мінімуму не-

безпеки змін у морській екосистемі, що є потенційно необоротними протягом двох або 

трьох десятиліть [5]. 

Відповідно до Конвенції Договірні Сторони заснували і погодились утримувати 

Комісію зі збереження морських живих ресурсів Антарктики, яка має повноваження 

щодо сприяння проведенню досліджень і всебічного вивчення морських живих ресурсів 

Антарктики й антарктичної морської екосистеми, а також застосовує систему спостер е-

ження й інспекції. 

Важливим положенням Конвенції про збереження морських живих ресурсів 

Антарктики є те, що усі Договірні Сторони, незалежно від того, чи є вони учасниками 

Договору про Антарктику чи ні, у своїх відносинах один з одним пов’язані положеннями 

статей IV і VI Договору про Антарктику (щодо замороження претензій на 

територіальний суверенітет в Антарктиці та меж дії Договору у просторі). Таким чином, 

була підтверджена позиція щодо «консервації» питання про правові підстави визнання 

або невизнання територіальних претензій в Антарктиці до того часу, поки Договір про 

Антарктику залишається чинним. 
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Наступним логічним доповненням Антарктичного договору став Мадридський 

Протокол про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику 1991 р., 

який передбачає відповідальність сторін за всеосяжну охорону довкілля Антарктики і 

проголосив Антарктику природним заповідником, призначеним для миру і науки. Пр о-

токол про охорону навколишнього середовища запровадив 50-річний мораторій на будь-

яку практичну діяльність, пов’язану з освоєнням мінеральних ресурсів Антарктики, за 

винятком наукових геологічних досліджень. 

Відповідно до ст. 3 Протоколу про охорону навколишнього середовища діяльність у 

районі дії Договору про Антарктику повинна плануватися і здійснюватися таким чином, 

щоб уникати: 1) негативних впливів на характер клімату та погоди; 2) значних негативних 

впливів на якість повітря та води; 3) значних змін в атмосферному, наземному (включаю-

чи водний), льодовому або морському середовищах; 4) шкідливих змін у розподілі, кіль-

кості чи продуктивності видів або популяцій видів фауни і флори; 5) подальшої небезпеки 

для видів або популяцій таких видів, що вже знаходяться під загрозою зникнення; 6) погі-

ршення або суттєвого ризику для районів біологічного, наукового, історичного, естетич-

ного значення або районів, які мають значення завдяки первісності їх природи [6]. 

Важливим елементом Протоколу про охорону навколишнього середовища стало 

утворення Комітету з охорони навколишнього середовища та закріплення його функцій. 

Засідання Комітету з охорони навколишнього середовища зазвичай проводяться одноча-

сно з Консультативною нарадою з Договору про Антарктику для вирішення питань, 

пов’язаних з охороною та раціональним використанням довкілля. Комітет з охорони на-

вколишнього середовища подає міркування і формулює рекомендації Сторонам для роз-

гляду на Консультативних нарадах з Договору про Антарктику. 

З метою сприяння виконанню завдань Договору про Антарктику та забезпечення 

дотримання його положень у вересні 2004 р. було створено Секретаріат Антарктично-

го договору зі штаб-квартирою в Буенос-Айресі (Аргентина). До сфери діяльності Секре-

таріату Антарктичного договору належать: організація та проведення щорічних 

Консультативних нарад з Договору про Антарктику та засідань Комітету з охорони на-

вколишнього середовища; сприяння в обміні інформацією між Сторонами у відповіднос-

ті з вимогами Договору про Антарктику та Протоколу про охорону навколишнього 

середовища; збір, збереження, архівація та розповсюдження документів Консультативної 

наради з Договору про Антарктику; надання та розповсюдження інформації про систему 

Договору про Антарктику та діяльність в Антарктиці. 

Таким чином, формування системи Договору про Антарктику здійснювалось пос-

тупово та має значну тривалість у часі. Спочатку Договір про Антарктику врегулював 

питання щодо використання Антарктики тільки в мирних цілях, зобов’язав сторони 

сприяти науковим дослідженням та міжнародному науковому співробітництву в Антарк-

тиці, передбачив можливість проведення інспекцій та частково врегулював питання ст о-

совно здійснення юрисдикції в Антарктиці. Потім держави зрозуміли необхідність 

застосувати заходи щодо збереження довкілля, для досягнення цієї мети була прийнята 

Конвенція про зберігання антарктичних тюленів. Але враховуючи те що згадана Конве-

нція торкалася лише збереження тюленів та морських котиків, то з часом виникла нео б-

хідність збереження інших видів живих ресурсів Антарктики. Тому наступним кроком 

стало прийняття Конвенції про збереження морських живих ресурсів Антарктики, яка 

застосовується до популяції плавникових риб, молюсків, ракоподібних і всіх інших видів 

живих організмів, включаючи птахів, що живуть в Антарктиці. 

У той же час залишається не вирішеним остаточно (так би мовити «замороженим» 
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у часі) питання щодо спірних територій Антарктики. Вважається що Договір про Анта р-

ктику лише відкладає або призупиняє територіальні претензії (тобто Антарктичний д о-

говір не стосується раніше заявлених претензій). На сьогодні сім країн мають претензії 

на вісім територій Антарктики, а саме: Великобританія з 1908 р. щодо Британських анта-

рктичних територій; Нова Зеландія з 1923 р. щодо Залежної території Роса; Франція з 

1924 р. щодо Землі Аделі; Норвегія з 1929 р. щодо Острова Перта І та з 1939 р. щодо Зе-

млі Королеви Мод; Австралія з 1933 р. щодо Австралійських антарктичних територій; 

Чилі з 1940 р. щодо Антарктичної провінції Чилі; Аргентина з 1943 р. щодо Аргентинсь-

кої Антарктики. Окрім того, свого часу СРСР та США зарезервували за собою право на 

нові вимоги, а в подальшому від них не відмовлялися (навіть Росія після розпаду Радян-

ського Союзу). Тож Росія та США вважають що мають право на претензії в майбутньо-

му, якщо того забажають. 

Таким чином, слабкими сторонами Договору про Антарктику є те, що він: по-

перше, не зобов’язує держави відмовитись від попередніх територіальних претензій (які 

вони висунули до вступу в дію Антарктичного договору у 1961 р.); по-друге, не стосу-

ється претензій, заснованих на діяльності держав на території Антарктики; по-третє, не 

стосується права держав визнавати (чи не визнавати) інших територіальних претензій.  

Договір про Антарктику та Протокол про охорону навколишнього середовища до 

Договору про Антарктику регламентують лише нові претензії: жодна діяльність після 

1961 року в Антарктиці не є підставою для територіальної претензії; жодної нової 

претензії заявляти не можна; жодна з претензій не може розширюватися далі на інші 

території [7]. 

Тому невирішеність питання щодо спірних територій Антарктики не тільки може 

надати перевагу державам, які висунули територіальні претензії до вступу в дію 

Договору про Антарктику, але й стати причиною територіальних конфліктів між 

державами у майбутньому. Особливо це питання може загостритись коли різні держави 

претендують на одні й ті ж території. Наприклад, Південні Оркнейські острови 

потрапляють до претензій, заявлених Аргентиною і Великобританією, а Південні 

Шотландські острови бажають бачити своєю територією одночасно Аргентина, Чилі та 

Великобританія. Така ситуація вже призводила до загострення відносин Великобританії 

з Аргентиною та Чилі. Так, наприкінці 40-х – першій половині 50-х років ХХ століття 

виникло кілька конфліктних ситуацій, які супроводжувалися демонстрацією військової 

сили та інцидентами з боку Великобританії, Аргентини та Чилі. 

Висновки. На нашу думку Договір про Антарктику необхідно змінити у частині 

щодо врегулювання територіальних претензій за аналогією зі ст. 2 Договору про космос 

(у якій вказано, що космічний простір, включаючи Луну та інші небесні тіла, не підлягає 

національному привласненню не шляхом проголошення на них суверенітету, не шляхом 

використання або окупації, не будь-якими іншими засобами). Відповідно до цього в Ан-

тарктичний договір слід внести положення про те, що вся територія на південь від 60 

градусів південної широти не підлягає національному привласненню не шляхом прого-

лошення на них суверенітету, не шляхом використання або окупації, не будь-якими ін-

шими засобами. А також доповнити Договір про Антарктику нормою про заборону 

привласнення приватними особами будь-яких територій на південь від 60 градусів пів-

денної широти. 
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Невід’ємною частиною реформування українського публічного права є створення 

нових механізмів, спрямованих на адміністративно-правове забезпечення публічної без-

пеки та порядку. Дослідження проблеми удосконалення адміністративно -правового за-

безпечення публічного порядку набуває особливого змісту й актуальності в умовах 

реформування правоохоронної системи України та приведення законодавства у відпові-

дність до міжнародних стандартів.  

Незважаючи на відсутність в юридичній науці однозначного визначення поняття 

публічного порядку, ми можемо припустити, що у загальному вигляді під публічним по-

рядком потрібно розуміти урегульовану правовими та іншими соціальними нормами п е-

вну частину суспільних відносин, які становлять режим життєдіяльності у відповідних 

сферах, забезпечують недоторканність життя, здоров’я та гідності громадян, власності та 

умов, що склалися для нормальної діяльності установ, підприємств, організацій, посадо-

вих осіб і громадян [1]. 

Характеризуючи суб’єкти адміністративно-правового забезпечення публічного по-

рядку, слід зазначити, що в теорії адміністративного права немає визначеної класифік а-

ції суб’єктів забезпечення публічного порядку. На нашу думку, їх доцільно поділяти на 

дві групи, а саме: загальні та спеціальні.  
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Загальні суб’єкти визначають засади внутрішньої політики держави, визначають 

стратегію державного управління у сфері внутрішньої безпеки, а зокрема, публічної без-

пеки та порядку, як у звичайних умовах життєдіяльності, так і в умовах виникнення різ-

номанітних надзвичайних ситуацій, що мають відповідні повноваження та вирішують, в 

основному, конституційно та законодавчо закріплені стратегічні завдання у зазначеній  

сфері, а також реалізують державну політику щодо забезпечення внутрішньої безпеки та 

порядку. До них відносяться Президент України; Верховна Рада України; Кабінет Мініс-

трів України; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; Рада національної 

безпеки і оборони України тощо. 

До спеціальних суб’єктів забезпечення публічного порядку можна віднести органи 

виконавчої влади та правоохоронні органи, діяльність яких безпосередньо направлена на 

здійснення заходів щодо забезпечення захисту об’єктів публічної безпеки та порядку. До 

них відносяться Міністерство Оборони України, Міністерство внутрішніх справ Украї-

ни, Служба безпеки України тощо.  

Систему органів, що забезпечують публічний порядок, можна визначити, як органі-

заційно-функціональне об’єднання суб’єктів, діяльність яких спрямована на забезпече н-

ня необхідної та достатньої публічної безпеки та порядку, що виконують скоординовані 

завдання для досягнення зазначених результатів в умовах загальних правових, організ а-

ційних, фінансово-економічних, матеріальних, тимчасових чи інших обмежень. Таким 

чином, для розмежування компетенції різних суб’єктів із забезпечення публічного по-

рядку потрібно насамперед встановити загальні основи в їхній діяльності, а потім визн а-

чати специфіку кожного з них.  

Систему охорони публічного порядку доцільно розглядати у широкому та вузькому 

аспектах. У широкому розумінні – це діяльність усіх учасників суспільних відносин, 

спрямована на забезпечення публічного порядку, додержання прав і свобод людини, їх 

реалізацію, дотримання законності і правопорядку. Суб’єктами охорони публічного п о-

рядку у вузькому значенні є державні спеціальні органи, уповноважені на забезпечення 

владної діяльності із захисту суспільних відносин у сфері охорони публічного порядку; 

громадські організації та об’єднання громадян; окремі громадяни, які можуть здійснюва-

ти повноваження з охорони публічного порядку у визначених законом межах і формах. 

Національна поліція України як головний суб’єкт охорони публічного порядку, в 

свою чергу, реалізує державну політику в сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів 

суспільства і держави від протиправних посягань, організовує і координує діяльність 

правоохоронних органів з боротьби із злочинністю та охорони публічного порядку [2]. 

Різноманітна діяльність поліції як складової частини правоохоронних органів України 

регулюється Законом України «Про Національну поліцію», що обумовлено такими зміна-

ми, як європейський вибір розвитку України, подальша демократизація суспільного життя, 

зростання пріоритету загальнолюдських цінностей, утвердження верховенства права та ін-

ші. У нинішніх умовах функціонування правоохоронної системи України ставить на поря-

док денний необхідність визначити нові завдання щодо реалізації державної політики у 

сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від злочинних та ін-

ших протиправних посягань, всебічного укріплення публічного порядку і законності.  

Отже, головним завданням Національної поліції України, як суб’єкта адміністрат и-

вно-правового забезпечення публічного порядку є забезпечення внутрішнього правоп о-

рядку в державі, яке передбачає виконання таких функцій: попередження, виявлення, 

припинення злочинів та інших правопорушень, встановлення та затримання осіб, які їх 

вчинили; визначення тактики і стратегії забезпечення публічного порядку; профілактика 
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правопорушень; нагляд за дотриманням громадянами та посадовими особами підпри-

ємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, чинного законодавства та 

нагляд за особами з антисоціальною поведінкою, які перебувають на обліку в поліції.  
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Існують різні позиції науковців щодо існування благодійності як необхідного 

елементу громадянського суспільства, котрі не мають одностайності. При цьому одна із 

груп теоретиків вважає, що у цивілізованому суспільстві благодійності взагалі не має 

бути, а благодійні структури покликані в трансформаційний кризовий період допомагати 

у вирішенні проблем, з якими не може справитися держава; вони є додатковим і дуже 

важливим джерелом фінансування організацій соціальної сфери. Прихильники другого 

підходу ведуть мову про те, що благодійність покликана вирішувати існуюче в будь-

якому суспільстві протиріччя між інтересами держави і громадян. Саме прихильники 

цього підходу зазначають, що благодійність покликана в певній мірі компенсувати 

недоліки державного управління, дефіцити бюджетів, постійне прагнення «сильних світу 

цього» віддавати перевагу витратам держави на користь соціальним потребам 

суспільства [1, с. 8]. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови під благодійністю розуміє 

добровільну безкорисливу пожертву фізичних або юридичних осіб у вигляді матеріал ь-

ної, фінансової, організаційної чи іншої допомоги [2, с. 55]. 

Вільна енциклопедія Вікіпедія визначає благодійність як надання коштів або мате-

ріальної допомоги, волонтерів благодійним та громадським організаціям для досягнення 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
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ними власної місії, елемент розвитку цивілізованого бізнесу, який сприяє економічному 

розвитку країни, покращує якість життя населення [3]. 

Саме тому, виникає необхідність вести мову про існування об’єктивних передумов 

формування благодійництва як соціально-правового явища в суспільстві в цілому.  

Недоліком усіх цих визначень є те, що вони не дають цілісного уявлення про бла-

годійність, а лише відтворюють певний бік одного явища. За об’єктивним змістом по-

няття «благодійність» досить близьке до милосердя, проте розглядати його просто як 

вияв останнього було б неправомірно, оскільки у своїй екзистенційній основі вони не-

обов’язково збігаються, хоча милосердя також можна визначити як діяльне прагнення 

допомогти кожному, хто має в тому потребу. Як благодійність, так і милосердя, має ви-

соку етичну цінність, моральна вартість якої незамінна. Щоб залишатися на притаманній 

їм моральній висоті, вони мають поєднуватися з повагою до кожного адресата, інакше 

буде втрачено їхній позитивний духовний сенс. 
Таким чином, підсумовуючи вищевикладені позиції вчених, вважаємо, що благодій-

ність – це безоплатна, добровільна, несистемна та безкорислива діяльність благодій-

ників, яка спрямована на покращення соціального стану певних осіб, які цього 

потребують та розв’язання проблем соціально-культурної сфери суспільства загалом, 

що здійснюється на принципах законності, моральності, гуманізму та взаємодопомоги. 
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Серед видів юридичної відповідальності важливу роль у державному управлінні ві-

діграє інститут адміністративної відповідальності. Про важливість інституту адміністра-

тивної відповідальності свідчить і той факт, що питання встановлення адміністративної 

відповідальності визначається Конституцією України, яка має найвищу юридичну силу,  

в пункті 22 частини першої ст. 92 якої вказується, що засади цивільно-правової відпові-

дальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопо-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F
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рушеннями, та відповідальність за них, визначаються виключно законами України. 

Зазначені види юридичної відповідальності є загальновизнаними, конституційно 

закріпленими, і саме у межах цих видів винні особи притягуються до юридичної відпові-

дальності [1, с. 219].  

Охорона суспільних відносин здійснюється за допомогою різноманітних засобів, 

зокрема шляхом встановлення і реалізації заходів юридичної відповідальності. Одним із 

її видів є адміністративна відповідальність, яка настає, головним чином, за вчинення а д-

міністративних правопорушень [2, с. 5]. 

Як і кожний вид юридичної відповідальності, адміністративна відповідальність має 

індивідуальний характер. На думку О.П. Світличного інститут адміністративної відпові-

дальності відіграє особливу роль у державному регулюванні і поряд з іншими видами 

юридичної відповідальності є одним із дієвих засобів, які застосовуються за порушення 

законодавства [3, с. 139]. 

У регулюванні адміністративної відповідальності за порушення відносин у фарм а-

цевтичній галузі особлива роль належить КУпАП, норми якого містять матеріальні но р-

ми адміністративної відповідальності. Підставою адміністративної відповідальності є 

суспільна шкідливість, що заподіюються суб’єктом адміністративного правопорушення 

(проступку) об’єктам адміністративно-правової охороні, які визначені ст. 9 КУпАП [4].  

Роль і місце адміністративної відповідальності на адміністративно-правовому прос-

торі визначається, що відносини адміністративної відповідальності, разом із відносинами 

публічного управління, адміністративних послуг і адміністративного судочинства утво-

рюють предмет адміністративного права. А також суттєва особливість адміністративної 

відповідальності полягає у прагматичності її теоретичних концепцій, домінуюча спрямо-

ваність яких окреслена проблематикою Кодексу України про адміністративні правоп о-

рушення. Крім того, особливістю адміністративної відповідальності є генетичні зв’язки з 

кримінальною відповідальністю, а адміністративного проступку – зі злочином [5, с. 32].  

Аналіз адміністративних правопорушень (деліктів) за порушення фармацевтичних 

відносин регулюються законодавцем нормами Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Склади адміністративних деліктів за порушення фармацевтичних ві д-

носин охоплюються Главами 12, 13, 15. Це статті 164, 167, 170, 188-9, 188-10, 188-11 

КУпАП.  

Здійснене дослідження інституту адміністративної відповідальності та адміністра-

тивних правопорушень, передбачених ст. ст. 164, 167, 170, 188-9, 188-10, 188-11 КУпАП, 

нормами яких мають відношення до правопорушень у фармацевтичній галузі, не повною 

мірою відображають суб’єктів адміністративного правопорушення. Зокрема, норми 

ст. ст. 164, 188-9, 188-10 КУпАП взагалі не визначають суб’єкта адміністративного пра-

вопорушення; ст. ст. 167, 170 та ст. 188-11 КУпАП визнають суб’єктом адміністративно-

го правопорушення тільки посадових осіб, залишивши за межами адміністративного 

правопорушення фізичних осіб – підприємців. Аналіз норм вказаних статей КУпАП, дає 

підстави визнати, що суб’єктами адміністративного правопорушення, передбаченого н о-

рмами ст. ст. 164, 167, 170, 188-9, 188-10, 188-11 КУпАП також є посадові особи та фізи-

чні особи – підприємці. 

Проблемним питанням адміністративних правопорушень є правове регулювання 

повноважень органів виконавчої влади щодо складання протоколів, які є найважливішим 

джерелом у справах про адміністративні правопорушення [6, с. 551].  

Стаття 255 КУпАП визначає посадових осіб, які мають складати протоколи про ад-

міністративні правопорушення. З огляду на предмет нашого дослідження, а це норми 
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ст.ст. 164, 167, 170, 188-9, 188-10, 188-11 КУпАП, законодавець ст. 255 КУпАП визначає 

тільки ст. 164, щодо якої право складати протоколи мають посадові особи органів внут-

рішніх справ (Національної поліції). На нашу думку право, складати протокол за просту-

пки, передбачені ст. 164, мають й інші посадові особи. Що стосується інших 

досліджуваних нами ст. ст. 167, 170, 188-9, 188-10, 188-11, законодавець у ст. 255 КУ-

пАП, зробив припис «У випадках, прямо передбачених законом, протоколи про адміні с-

тративні правопорушення можуть складати також посадові особи інших органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування і представники органів самооргані-

зації населення» [4].  

Враховуючи законодавчу невизначеність щодо посадових осіб, які мають складати 

протоколи про адміністративні правопорушення за проступки передбачені норми 

ст.ст. 164, 167, 170, 188-9, 188-10, 188-11 КУпАП, визначимо посадових осіб уповнова-

жених органів, які мають право складати протоколи за вказані проступки. 

На підставі здійсненого дослідження діяльності суб’єктів фармацевтичній галузі, 

що охоплює сферу стандартизації, сертифікації, ліцензування, санітарно-епідеміологічну 

сферу та сферу контролю лікарських засобів, протоколи про адміністративні 

правопорушення у досліджуваних сферах суспільних відносин мають складати 

уповноважені посадові особи: 

 Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 

(статті 164, 167, 170, 188-9, 188-10); 

 Державної санітарно-епідеміологічної служби України (щодо випуску або реалі-

зації медичних виробів, їх зберіганні, перевезенні, з порушенням вимог санітарного за-

конодавства, (статті 167, 170), а також у разі невиконання постанов, розпоряджень, 

приписів, висновків посадових осіб органів державної санітарно-епідеміологічної служ-

би щодо усунення порушень санітарного законодавства, ненадання їм необхідної інфор-

мації або надання неправдивої інформації, створення інших перешкод для виконання 

покладених на них обов'язків (ст. 188-11). 

Таким чином, здійснений аналіз інституту адміністративної відповідальності вказує, 

що фармацевтична галузь охоплює широкий спектр діяльності господарюючих суб’єктів 

(юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та уповноважених ними осіб), що дає 

підстави класифікувати адміністративні правопорушення за об’єктами посягання на:  

а) правопорушення у сфері стандартизації; 

б) правопорушення у сфері сертифікації; 

в) правопорушення у сфері ліцензування; 

г) правопорушення у сфері державного контролю за додержанням санітарно-

епідеміологічного законодавства; 

д) правопорушення у сфері державного контролю якості лікарських засобів.  
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Декларація про державний суверенітет України проголошує, що Державний суве-

ренітет – це верховенство, самостійність, повнота та неподільність влади держави в ме-

жах її території, та незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах. Невід’ємними 

юридичними ознаками суверенітету є верховенство влади, єдність,  незалежність та не-

подільність [1, c. 106]. 

Європейський Союз – це інтеграційне міждержавне об’єднання демократичних кра-

їн, що поєднує в собі риси міжнародної організації і конфедеративної держави, який фо-

рмувався на принципах свободи, демократії, верховенства права, поваги до прав людини 

та основоположних свобод та з метою сприянню демократичному та ефективному функ-

ціонуванню установ, таким чином, щоб надати їм можливість у межах єдиної інститу-

ційної структури краще виконувати покладені на них завдання; досягти зміцнення та 

зближення своїх економік й заснувати економічний і валютний союз, зокрема єдину та 

стабільну валюту [2, c. 141]; запровадити спільного громадянство для громадян своїх 

країн; реалізувати спільну зовнішню та безпекову політику, включаючи поступове фо р-

мування спільної оборонної політики. Цим підкреслюється той факт, що всі держави, що 

мають наміри вступити до ЄС, повинні дотримуватися і поважати принципи, вказані ви-

ще і згідно зі статтею 49 «Договору про Європейський Союз» будь-яка країна може зве-

рнутися з проханням про набуття членства у ЄС.  

Всі держави, що мають наміри вступити до Європейського Союзу повинні дійти до 

стандартів, що діють в ЄС та поважати ті права і обов’язки, що надаються країнам -

членам. Процес євроінтеграції має 5 етапів: подання заяви до Ради ЄС, підготовка Висн о-

вку Комісії ЄС, початок переговорів про вступ після одностайного рішення Ради, укла-

дання договору, власне вступ. Країна, що має наміри звернутись з проханням про набуття 
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членства, знаючи, які внутрішні проблеми є в її державі, повинна їх усунути [3, c. 57]. 

Правовий статус держав-кандидатів визначається Копенгагенськими критеріями, а 

саме: політичний критерій – це повинна бути демократична держава, державні інституції 

якої повинні гарантувати верховенство права та права людини, економічний критерій – 

держава-кандидат повинна мати функціонуючу ринкову економіку, щоб бути конкурен-

тоздатною та інші критерії – здатність узяти на себе зобов’язання, що випливають з 

членства в ЄС, включаючи суворе дотримання цілей політичного, економічного, валю т-

ного союзу. ЄС, як міждержавне об’єднання береже свої принципи за якими вони живуть 

та працюють багато років поспіль, і хоча б один, але порушник цих правил ставить під 

загрозу існування цього об’єднання., тому ЄК запропонувала подавати щорічно інфор-

мацію про досягнутий прогрес країн, у них комісія аналізує проведен і реформи країна-

ми – кандидатами, за якими порівнюється та оцінюється реальний прогрес країн на 

шляху до вступу в ЄС [4, c. 47].  

Враховуючи прагнення України стати повноцінним членом ЄС, доцільно врахувати 

досвід інших держав. На даний час статус країн-кандидатів на вступ до ЄС мають Чор-

ногорія, Албанія, Сербія, Македонія та Туреччина. На даному етапі жодна з цих держав 

не виконала зазначені вище вимоги. 

На етапі підготовки Висновку Радою ЄС виникає проблема обмеження державного 

суверенітету [5, c. 263]. За досить тривалий час жодна з країн – кандидатів не змогла ім-

плементувати європейські стандарти щодо внутрішнього ринку у своє законодавство. До 

того ж, вступ до ЄС зобов’язує державу дотримуватися принципу верховенства права 

Співтовариства, яке встановлює, що будь-яка норма права співтовариства, незалежно від 

того міститься вона в установчому договорі чи законодавчих актах інституцій ЄС, має 

вищу юридичну силу щодо будь-якої норми національного права, навіть якщо вона за-

кріплена в конституції». 

Всі вимоги виконати одночасно неможливо, тому виник підхід так званого частк о-

вого членства країн-кандидатів, що полягає в обмежені участі країн – кандидатів в 

прийняті рішень окремих сферах діяльності Союзу. Цей підхід є на сьогодні ефективним 

засобом збереження інтеграційних темпів розвитку. Тобто нові держави повинні імпле-

ментувати правову систему ЄС, але в деяких сферах діяльності Союзу мають підкорит и-

ся рішенням прийнятих без їхньої прямої згоди, оскільки на час їхньої адаптації їх участь 

у цих галузях обмежили [7, c. 18]. Наприклад, це застосування при інтеграції Польщі в 

екологічній сфері і Чехії у фінансовій сфері.  

У наш час система міжнародних відносин будується на взаємозалежності в багатьох 

аспектах, що призводить до трансформації ролі державного суверенітету. Такі зміни ми 

можемо простежити на прикладі участі держав в інтеграційних утвореннях, а саме 

Європейський Союз. ЄС є об’єднанням новітнього типу, де країни-члени юридично 

залишаються суверенними державами, які добровільно «об’єднали свої суверенітети дл я 

того, щоб збільшити свою потужність та вплив у світі, якого жодна з країн-членів не 

могла б досягти наодинці». Можна зазначити, що процес розширення Європейського 

Союзу все ж таки супроводжується певними змінами правового статусу на кожному етапі 

і також супроводжується делегуванням суверенних повноважень до спільних органів ЄС. 
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Поняття адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, введено Зако-

ном України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII на відміну від понят-

тя корупційних правопорушень [1]. Цим же законом глава 13-А Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) названа «Адміністративні правопору-

шення, пов’язані з корупцією» [2]. В частині 1 статті 1 цього ж закону наведені визна-

чення термінів «корупція, корупційне правопорушення, правопорушення, пов’язане з 

корупцією».  

Так, відповідно до названої норми закону «корупція – використання особою, за-

значеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи 

пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття 

такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або 

відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у ча-

стині першій статті 3 цього За кону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним 

особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службо-

вих повноважень чи пов’язаних з ними можливостей». Аналізуючи дане визначення, ми 

можемо виділити основні ознаки корупції: в діях осіб, які одержують чи мають намір 

одержати неправомірну вигоду – наявність у них наданих їм службових повноважень чи 
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пов’язаних з ними можливостей (спеціальний суб’єкт правопорушення), використання 

таких повноважень чи можливостей або намір їх використати, мета одержання неправо-

мірної вигоди; в діях осіб, які надають чи мають намір (обіцяють, пропонують) надати 

неправомірну вигоду: власне самі дії, направлені на підкуп повноважної особи, та мета 

схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень 

чи пов’язаних з ними можливостей. 

У свою чергу під корупційним правопорушенням чинний Закон України «Про 

запобігання корупції» розуміє «діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, за-

значеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено криміналь-

ну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність». Як бачимо з буквального 

тлумачення тексту наведеного закону, адміністративна відповідальність за корупційне 

правопорушення не передбачена. Разом з тим вона передбачена за правопорушення, 

пов’язані з корупцією, хоча ч. 1 ст. 65 зазначеного закону допускає адміністративну від-

повідальність за корупційні правопорушення, коли зазначає, що « за вчинення корупці й-

них або пов’язаних з корупцією правопорушень» особи притягуються до 

адміністративної відповідальності. В якій мірі виправдана відсутність адміністративної 

відповідальності за корупційні правопорушення і чи відповідає такий підхід законодавця 

реаліям сучасного життя? Очевидно, що зазначена проблема потребує свого вирішення.  

Якщо звернутися до чинного сьогодні КУпАП, то серед складів адміністративних 

правопорушень в Особливій його частині знаходимо такі, які мають всі ознаки коруп-

ційного правопорушення. Наприклад, неправомірне використання державного майна 

(ст. 184-1), що полягає у використанні посадовою особою в особистих чи інших неслуж-

бових цілях державних коштів, наданих їй у службове користування приміщень, засобів 

транспорту чи зв'язку, техніки або іншого державного майна, якщо це завдало державі 

шкоди на суму, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Або зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем 

(ст. 172-13), що полягає у незаконному використанні військовою службовою особою 

транспортних засобів, споруд чи іншого військового майна, використання військовосл у-

жбовця для виконання завдань, не пов’язаних з військовою службою, а також інше зло в-

живання владою або службовим становищем, вчинене з корисливою метою чи в інших 

особистих інтересах або в інтересах третіх осіб. Що це, як не одержання неправомірної 

вигоди посадовою особою. Корупційні ознаки знаходимо в багатьох складах адміністра-

тивних правопорушень, розміщених в різних главах Особливої частини кодексу про ад-

міністративні правопорушення, найчастіше серед тих, що мають місце у сфері 

господарської діяльності та державного управління, такі як маніпулювання на фондово-

му ринку (ст. 163-8), зловживання монопольним становищем на ринку (ст. 166 -1), пору-

шення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг (ст. 166-8), незаконні 

дії у разі банкрутства (ст. 166-16) тощо. Але тут треба оговоритися, що їх скоріш за все 

слід віднести до умовно корупційних правопорушень тому, що корисливий мотив не 

завжди присутній в діях винних осіб. Якщо неправомірну вигоду буде доведено, право-

порушення стає безумовно корупційним. Слід зауважити, що зібрати подібні корупційні 

правопорушення зі всіх глав Особливої частини КУпАП в окремий розділ навряд чи м о-

жливо без порушення самої системи побудови глав за сферою суспільних відносин, в 

якій вони вчиняються і які порушують. Більш того, виявляється, що серед правопору-

шень, зазначених в главі 13-А «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупці-

єю» в цьому кодексі є таке, яке підпадає під визначення корупційного. Мається на увазі 

правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-9-1, в якому йдеться про порушення заборони 
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розміщення ставок на спорт заінтересованими сторонами офіційного спортивного зм а-

гання, в якому вони беруть участь, з одержанням за це неправомірної вигоди в розмірі, 

що не перевищує двадцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Крім того, 

при викладенні диспозиції названої норми законодавцем допущена технічна похибка, а 

саме пропущені слова «пов’язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаган-

ням», які присутні в назві статті, тобто зміст диспозиції не відповідає назв і статті, чим 

ускладнено кваліфікацію цього діяння. У результаті маємо парадоксальну ситуацію, ко-

ли загальний закон «Про запобігання корупції» проголошує встановлення адміністрати-

вної відповідальності за корупційні правопорушення (ч. 1 ст. 65), а Кодекс України про 

адміністративні правопорушення не дає визначення адміністративного корупційного 

правопорушення, не визначає, які з адміністративних правопорушень віднесено до кор у-

пційних, хоча в окремій главі встановлює відповідальність за адміністративні правоп о-

рушення, пов’язані з корупцією. На практиці це призводить до незастосування до осіб, 

які фактично вчинили корупційні діяння належних санкцій та механізмів усунення на с-

лідків корупційних діянь, передбачених розділом XI Закону України «Про запобігання 

корупції (відшкодування збитків, скасування незаконних нормативних актів та правоч и-

нів, вилучення незаконно одержаного майна). На мою думку, найкращим виходом 

розв’язання вказаної проблеми буде дати визначення адміністративного корупційного 

правопорушення та вичерпний перелік таких діянь в примітці до ст. 9 «Поняття адміні с-

тративного правопорушення» або в окремій статті Загальної частини кодексу, наприклад 

доповнити її ст. 9-1 «Поняття адміністративного корупційного правопорушення». Ви-

значення терміну «корупційне правопорушення» у ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запо-

бігання корупції» доповнити словами, що за таке діяння встановлена також і 

адміністративна відповідальність. 

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII під правопо-

рушенням, пов’язаним з корупцією, розуміє « діяння, що не містить ознак корупції, 

але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, 

зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено криміна-

льну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність». Окре-

мого визначення терміну «адміністративне корупційне правопорушення» в чинному 

законодавстві не знаходимо. З урахуванням вищевикладеного його можна сформулюва-

ти наступним чином: адміністративне корупційне правопорушення – діяння, що містить 

всі ознаки корупції і передбачене адміністративним законодавством». 

На сьогоднішній день до адміністративних правопорушень, пов’язаних з 

корупцією, глава 13-А КУпАП відносить сім діянь, а саме: порушення обмежень щодо 

сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 172-4); порушення 

встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (стаття 172-5); порушення 

вимог фінансового контролю (стаття 172-6); порушення вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів (стаття 172-7); незаконне використання інформації, 

що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень (стаття 172-8); 

невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 172-9); порушення заборони 

розміщення ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюванням офіційним спортивним 

змаганням (стаття 172-9-1). Кожне з цих правопорушень можна розглядати як 

самостійний вид адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією. Але це не 

виключає їх класифікації за іншими ознаками в наукових та навчальних цілях, а також з 

метою точної і правильної кваліфікації подібних діянь.  

Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, можна класифікувати за 
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об’єктом посягання на такі, що вчиняються в тій чи іншій сфері публічної діяльності (де-

путатській, суддівській, спортивній тощо); за способом діяння, за розміром неправомі р-

ної вигоди чи заподіяної шкоди, за формою вини (умисні чи необережні) тощо. Але, як 

вже було зазначено вище, принциповим для правильного вирішення питання про квал і-

фікацію діяння та застосування справедливої міри стягнення є поділ адміністративних 

правопорушень на корупційні та пов’язані з корупцією. 
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Принцип справедливості складає основу всього сучасного права, в тому числі і со-

ціальних правовідносин.  

У філософській літературі справедливість протягом тривалого періоду розглядалася 

як явище морального порядку [1]. У подальшому, це поняття стало трактуватися як якіс-

на особливість категорії суспільних відносин. Тому базуючись на відповідних відноси-

нах почало з’являтися поняття соціальної справедливості як об’єктивного явища 

громадського життя. 

Справедливість, за загальними уявленнями, це відповідність того, що людина від-

дає суспільству і отримує від нього, відповідність прав і обов'язків. Таким чином, істори-

чно ідея справедливості втілюється саме в праві. Саме справедливість найбільше 

підходить для визначення сутності права, це одна з найбільш гуманних і плідних ідей в 

історії людства, яка в уявленнях людей завжди погоджувалася з правом. Можна сказати, 

що справедливість є абстрактним виразом самого права. У цьому сенсі саме право но р-

мативно закріпленою справедливістю, що складається в реалізації суспільного компр о-

місу. За визначенням М.М. Алексєєва, «справедливий правопорядок, це єдиний, 

нормальний, здоровий стан прав [2]. 

Справедливість, це не лише етична, філософська категорія, а й правове поняття, що 

закріплює суспільні відносини і відповідні цим відносинам правила поведінки, канони, 

вчинки і дії людей. Конкретне вираження «справедливість» знаходить свій початок в 

правових нормах і вчинках людей, які застосовують ці норми. Вона втілена в праві та в і-
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дображає специфічно правову визначеність. У ній підсумовано ставлення суспільства до 

права. Вбираючи в себе юридичну форму, справедливість не втрачає властивих їй якос-

тей. Правильно буде сказати, що вимога справедливості, виражена через право, виступає, 

як моральна, і як правова вимога. 

В умовах формування сучасного суспільства, право за своєю суттю є носієм і про-

відником волі людини, що безпосередньо відповідає потребам соціального життя. У зв' я-

зку з цим повинен бути приведений в дію певний правовий механізм, що дозволить 

вирішувати складні питання життєвої практики. 

Правові засади, як основоположні ідеї, які відображають сутність, розвитку права, 

визначають загальну спрямованість правового регулювання, забезпечують розвиток і 

функціонування правової системи українського суспільства. Тому специфічна природа 

права, як феномена людської цивілізації, відображається саме в принципах, головним з 

яких є принцип справедливості. Принципи ж, в свою чергу, забезпечують цілісність пр а-

ва, збереження його основних властивостей і функцій. 

Висновок. Справедливість закладена в самому праві. Діяльність суб'єктів права п о-

винна бути пронизана ідеями неупередженості, істинності, правильності, законності та 

чесності. Винесені юридичні рішення, що встановлюють права і обов'язки, заходи та з а-

охочення повинні за формою й суттю бути справедливими. 
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Принципы права – это основополагающие идеи, установки, благодаря которым за-

конодательная и правоприменительная практика формируются в определённом направ-

лении. Традиционно выделяют разные принципы свободы собраний. Например, 

Руководящие принципы по свободе мирных собраний указывают на мирный характер 

собраний [10, с. 16] и добровольность участия в собраниях [10, с. 26]. 

В законодательстве стран постсоветского пространства также присутствуют ука-

занные принципы. Например, принцип мирных собраний отражён в конституциях Ка-

захстана и Кыргызстана. Так, статья 32 Конституции Казахстана устанавливает, что 

граждане Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться, статья 34 Ко н-

ституции Кыргызстана устанавливает, что каждый имеет право на свободу мирных со б-
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раний. В Таджикистане и Кыргызстане отражён принцип добровольности участия в со б-

раниях. Так, статья 29 Конституции Таджикистана гласит: «гражданин вправе участ-

вовать в установленных законом собраниях, митингах, демонстрациях и мирных 

шествиях, никто не может быть принудительно привлечён к участию в них» [7]. Часть 1 

статьи 34 Конституции Кыргызстана гласит: «… никто не может быть принуждён к уча-

стию в собрании» [3].  

Особым принципом, который мы выделяем в законодательстве стран постсоветск о-

го пространства, является принцип свободной реализации права на публичные меропри я-

тия. Так, часть 1 статьи 49 Конституции Азербайджана гласит: «каждый обладает правом 

на свободу собраний» [1], часть 1 статьи 44 Конституции Армении устанавливает, что: 

«каждый имеет право на свободное участие и организацию мирных собраний без ору-

жия» [2]. Часть 1 статьи 34 Конституции Киргизии гласит: «каждый имеет право на сво-

боду мирных собраний…» [3]. Статья 49 Конституции Молдовы закрепляет: «митинги, 

демонстрации, манифестации, шествия или любые иные собрания являются свобод-

ными…» [6]. Статья 103 Конституции Литвы устанавливает: «государство защищает сво-

боду предварительно заявленных миролюбивых собраний, шествий, а также пикетов» [5].  

Однако, выделяя в качестве самостоятельного, принцип свободной реализации пра-

ва на публичные мероприятия, возникает этимологическая путаница, связанная с похо-

жим понятием «свобода собраний». 

«Свобода собраний» не является принципом, а является правом людей органи-

зовывать и участвовать в публичных мероприятиях для обсуждения общественно важ-

ных вопросов и выражения мнений. Так, председатель Конституционного суда 

Российской Федерации В.Д. Зорькин пишет: «… свобода собраний заключается в праве 

граждан собираться добровольно и мирно, без оружия с любыми конституционно зна-

чимыми целями, например для выражения общественного мнения или для обсуждения 

различного рода событий и (или) общественно значимых проблем и их разрешения в ка-

ком-либо месте или двигаться из одного места в другое» [8, с. 329].  

Принципы выражают закономерности права, его природу и социальное значение, 

представляют собой наиболее общие правила поведения, которые либо прямо сформу-

лированы в законе, либо выводятся из его смысла. Из толкования приведённых полож е-

ний конституций стран постсоветского пространства вытекает именно стремление 

охарактеризовать реализацию права на собрания как свободную, наряду с добровольно-

стью участия в собраниях или мирного характера проведения собраний. Поэтому мы 

выделяем в качестве самостоятельного – принцип свободной реализации права на пуб-

личные мероприятия.  

Кроме того, выделение этого принципа решает важную задачу толкования неко-

торых конституций стран постсоветского пространства. Если учитывать, что «свобода 

собраний» и есть право на публичные мероприятия, то как, например, можно понять 

статью 34 Конституции Киргизии, в которой сказано, что «каждый обладает правом на 

свободу собраний» [3]. То есть получается некая тавтология, понимаемая как «я обладаю 

правом на право организовывать и проводить собрания».  

Выходом из сложившейся ситуации является то, что под понятием свобода собра-

ний стоит понимать не только право собираться мирно, но и принцип, который гаранти-

рует наиболее эффективную реализацию права на организацию и участие в публичных 

мероприятиях без каких-либо существенных, неправомерных ограничений (принцип 

свободной реализации права на публичные мероприятия или принцип свободных собра-

ний). По нашему мнению, данный принцип призван во всех случаях, когда имеется ра в-
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нозначный выбор между возможным вводимым ограничением или его отсутствием, вы-

бирать отсутствие ограничений свободы собраний. 

Заимствование принципа свободной реализации права на публичные мероприятия 

другими странам постсоветского пространства будет благоприятно влиять на теоретиче-

ские положения о свободе собраний, законодательную и правоприменительную практ и-

ки в этих странах. Так, например, за последнее время законодательство Российской 

Федерации изменилось в пользу ограничений свободы собраний [9], и свобода собраний 

нарушается на практике [11].  

По нашему мнению, этот принцип необходимо отражать именно на конституцион-

ном уровне, для того, чтобы ориентировать законодательство о свободе собраний в нуж-

ном направлении, поскольку положения Конституции имеют прямое действие и требуют 

от законодательства соответствие её положениям. 
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Як свідчать інформаційні повідомлення, у банківських колах розглядається питання 

щодо залучення небанківських установ до емісії електронних грошей в Україні [ 1]. Така 

пропозиція виглядає суто практичною і заслуговує на увагу. Водночас, її реалізація вима-

гає достатнього наукового обґрунтування. Адже саме поєднання наукових і практи чних 

критеріїв є запорукою запровадження ефективного нормативно-правового регулювання 

суспільних відносин, зокрема, у сфері випуску та обігу електронних грошей. 

Оскільки операції щодо емісії електронних грошей передбачають використання 

грошових коштів фізичних та юридичних осіб, то одним із перших постає питання ефек-

тивного контролю за діяльністю установ-емітентів. Щодо контрольної діяльності у сфері 

операцій з фінансовими коштами сьогодні набуває поширення поняття пруденційного 

нагляду. Йдеться, зокрема, про сферу банківської, страхової діяльності, фондового ринку 

та цінних паперів. Слід відзначити, що дане поняття поки  що не є достатньо розробле-

ним у правовій науці.  

Фінансово-економічні джерела визначають пруденційний нагляд як попередній, 

«ранній» нагляд, який дозволяє реєструвати потенційні можливості ускладнень і проблем 

в діяльності фінансових інститутів. При цьому пруденційні норми визначаються як 

обов’язкові вимоги, виконання яких забезпечує надійність, ліквідність і платоспромож-

ність, управління ризиками, захист інтересів вкладників [2]. Найбільш поширене це по-

няття у банківській сфері, тому іноді його фактично прирівнюють до поняття 

банківського нагляду. Так, зокрема, пруденцій́не регулювання (пруденційний нагляд) ви-

значається як спрямоване на забезпечення банку від банкрутства і охоплює як безвиїзний, 

так і виїзний види нагляду [3]. Як один із видів банківського нагляду з боку Центрального 

банку пруденційний нагляд передбачає нагляд за дотриманням державних стандартів 

стійкості кредитних організацій, в т.ч. обов’язкових економічних нормативів [4]. 

Питання пруденційного регулювання щодо фінансових послуг відображені в Угоді 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [5]. Засто-

сування режиму пруденційного нагляду за діяльністю установ-емітентів електронних 

грошей передбачено Директивою 2009/110/ЕС Європейського Парламенту та Ради щодо 

започаткування та здійснення діяльності установами – емітентами електронних грошей та 

пруденційний нагляд за ними [6]. Водночас згідно із Розпорядженням КМУ 17.09.2014 

№ 847-р в рамках Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію Україна відповідно 

до п.65 вказаного Плану взяла на себе зобов’язання щодо імплементації положень Дире к-

тиви 2009/110/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. [7]. 

В Україні можливість випуску електронних грошей передбачена Законом України 

«Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» [8]. Відповідно до статті 15 вказано-
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го Закону випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк. На підзакон-

ному рівні регулювання діяльності, пов'язаної з випуском електронних грошей в Україні, 

та запровадження моніторингу за такою діяльністю здійснюється відповідно до Поло-

ження про електронні гроші в Україні [9]. 

Основними джерелами банківського пруденційного регулювання в Україні 

вважаються Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні», 

затверджена постановою Правління НБУ від 28.08. 2001 № 368 та Положення «Про 

застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського 

законодавства», затверджене постановою Правління НБУ від 17.08.2012 № 346, в яких 

визначено нормативи діяльності банків та їхні граничні значення, а також заходи впливу 

в разі порушення останніх. 

Отже, питання пруденційного нагляду за банками – емітентами електронних гро-

шей в Україні практично не вимагає додаткових регулювань. У випадку ж надання так о-

го права небанківським установам виникає необхідність розробки і прийняття 

спеціальних норм щодо стандартів і нормативів діяльності таких установ у сфері випус-

ку та обігу електронних грошей. Для небанківських фінансових установ-емітентів елект-

ронних грошей мають бути встановлені спеціальні вимоги, зокрема, щодо статутного 

капіталу, власного капіталу, механізму захисту засобів, отриманих в обмін на електронні 

гроші тощо. При цьому такі вимоги мають узгоджуватись із регулюваннями, передбаче-

ними відповідними директивами ЄС. 

 

Список використаних джерел: 

1. НБУ має намір дозволити небанківським фінустановам випускати електронні 

гроші // Дзеркало тижня. – 29 січня 2016р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dt.ua/ECONOMICS/nbu-maye-namir.198177_.html  

2. Фокин Н.И. Экономико-этимологический словарь. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://dictionary-economics.ru/word/Пруденциальный. 

3. Пруденційне регулювання. – Вікіпедія – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Пруденційне_регулювання. 

4. Пруденциальный надзор. – Финансовый словарь. – [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу: https://arb.ru/b2c/dictionary/prudentsialnyy-nadzor-422851/  

5. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони: Угода від 27.06.2014р. // Офіційний сайт ВРУ. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011  

6. Директива 2009/110/ЕС Європейського Парламенту та Ради щодо започатку-

вання та здійснення діяльності установами – емітентами електронних грошей та пруден-

ційний нагляд за ними: Директива Директива 2009/110/ЕС Європейського Парламенту та 

Ради від 16 вересня 2009 року // Офіційний сайт ВРУ. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/994_a18. 

7. Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Сою-

зом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами: Роз-

порядження КМУ від 17.09.2014 № 847-р // Офіційний сайт ВРУ. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/847-2014-р. 

8. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 

№ 2346 // Офіційний сайт ВРУ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2346-14. 



65 

9. Положення про електронні гроші в Україні: Постанова Правління НБУ від 

04.11.2010 № 481 // Офіційний сайт ВРУ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1336-10. 

 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

И ПРАВОВЫЕ РЕФОРМЫ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 

 
РЗАЕВА Гюльназ, 

PhD, преподаватель кафедры 

ЮНЕСКО по правам человека и 

информационному праву Бакинского 

Государственного Университета 

 

ИБРАГИМОВА Айтакин, 

PhD, преподаватель кафедры 

конституционного права Бакинского 

Государственного Университета  

 

Необходимо отметить, что в виду изучения современного информационного обще-

ства на глобальном и локальном уровне и охвата им различных сфер жизнедеятельности 

человека, связанные с ним проблемы могут быть признаны мультидисциплинарными1. 

Поэтому информационное общество составляет объект исследования многих наук, его 

теоретические и концептуальные основы исследуются с различных аспектов. Одна из 

причин подобной мультидисциплинарности связана с глобализацией информационного 

общества. Феномен «глобализации» оказывает серьезное влияние на информационные 

процессы в обществе и это влияние носит взаимный характер. Так, с одной стороны, в 

числе факторов, ускоряющих глобализацию и обусловливающих ее развитию, отмечае-

тся развитие ИКТ. Мгновенная передача новой информации вследствие развития ИКТ 

привела к миграции знаний ученых посредством Интернета вместо старого «утечка 

умов» – миграции ученых в развитые страны, развитию интеллектуальной собственнос-

ти, занятию информацией и знаниями центральных позиций во всех сферах и в конечном 

итоге достижению глобализацией наивысшего уровня по миру.  

А с другой стороны, глобализация как широкое понятие обусловливает формиро-

вание информационного общества. Так, охват глобализацией всего мира привел к охвату 

данным процессом также социальной сферы и глобализации информационного общес т-

ва. Неслучайно, что современное информационное общество называется «глобальным 

информационным обществом» и принципы, отраженные в международных документах 

                                       
1В различных энциклопедических словарях понятия «мультидисциплинарный» и употребляемый в качестве его 
синонима «трансдисциплинарный» предусматривают одновременный анализ одной проблемы, события или 
факта по различным уровням, различным сферам.  
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по глобальному информационному обществу, считаются также основными принципами 

глобализации. Например, в принятой ООН в 2000 г. Декларации Тысячелетия в качестве 

одной из основных проблем подчеркивается устранение социального неравенства и бед-

ности, что должно привести к устранению цифрового неравенства в глобальном инфо р-

мационном обществе.  

Таким образом, взаимосвязь глобального информационного общества, ИКТ и фе-

номена глобализации можно описать следующим образом:  

  
Глобализация информационного общества привела к появлению термина 

«киберпространство». Согласно понятию, сформулированному Верховным Судом 

США: «Киберпространство является уникальным носителем, не имеющим конкретной 

территории, однако открытым и доступным каждому на любой точке мира посредством 

Интернета». Даррелл Мент рассматривая «теорию интернациональных пространств», 

указал на наличие трех подобных пространств: Антарктика, космос и открытое море. 

Автор в качестве четвертого подобного пространства отмечает наличие 

киберпространства, подчеркивая при этом не распространение государственного 

суверенитета на данное пространство. Возникает вопрос: Если на киберпространство не 

распространяется суверенитет ни одного государства, то насколько закономерным 

может считаться запрещение законодательством одного государства размещения в 

Интернета какой-либо информации? Или же может ли государство ограничить доступ 

граждан к любой информации? - Для ответов на все подобные вопросы принципы 

функционирования глобального информационного общества, а также киберпространства 

должны имеет нормативное обеспечение. Неслучайно, что в принятой Большой 

Восьмеркой Окинавской Хартии государства в числе необходимых мер дальнейшего 

развития ИКТ отметили политическое, нормативное и сетевое обеспечение. Поэтому 

принципы киберпространства, глобального информационного общества должны 

определяться в конкретной форме с разработкой механизмов их обеспечения. А 

подобная конкретизация отражена во многих международных документах. Так, во всех 

международных документах, связанных с созданием глобального информационного 

общества в качестве основной задачи определено соблюдение принципов 

международного публичного права. Среди них особо следует подчеркнуть Бухарестскую 

Декларацию 2002 г. под названием «Навстречу информационному обществу: принципы, 

стратегия и приоритеты деятельности», Декларацию Принципов, принятую в 2003  г. в 

Женеве на Всемирном Саммите по вопросам информационного общества.  

Другая интересная проблема, связанная с развитием современного глобального об-

щества, проявляется в связи с усилением интереса к различению понятий «знание» и 

«информация» в последнее время, а точнее, начиная с 90-х гг. XX в. Уже сформирова-

лась идея замены «информационного общества» выражением «общества знания». Эта 
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идея впервые была озвучена в отчете ЮНЕСКО за 2005 г. [3, с. 17-23, 27-43]. В упомяну-

том отчете подчеркивается, что настал период перехода от информационного общества к 

обществам знания. Согласно отчету, общества знания - это общества, источник которых 

составляют индивидуальное разнообразие и индивидуальные умения. Информационное 

общество базируется на достижениях технологии. А общества знания охватывают более 

широкие социальные, этические и политические параметры. Неслучайно, что данные 

общества указаны именно во множественном числе. Основная цель подобной формули-

ровки направлена на подчеркивание отсутствия в мире единой модели, отражающей к у-

льтурное и языковое разнообразие.  

В основе обществ знания стоит «поиск, нахождение, производство (создание), 

обработка, перепроизводство, распространение и использование данных в целях 

развития знаний человека». Данное понятие, включая разнообразие, многообразие, соли-

дарность, интеграцию и совместное участие, служит непосредственно расширению прав 

и возможностей человека. А глобальное информационное общество может достигнуть 

поставленной цели в случае достижения развития человечества на основе прав человека. 

В этом отношении ЮНЕСКО считает, что создание обществ знания приведет к гуман и-

зации процесса глобализации [3, с.27-43]. Таким образом, большинство авторов и иссле-

дователей, поддерживающих данную позицию ЮНЕСКО считает, что неправильно 

было бы ограничить сущность «общества» лишь ИКТ. Исходя из того, что общество яв-

ляется совокупностью людей, в связи со знаниями, связанными со знаниями и умениями 

людей, лучше было бы назвать его обществом знаний [2]. 

Тенденции развития информационного общества и конституционные ре-

формы в Азербайджанской Республике. Опираясь на анализ ряда нормативных доку-

ментов Азербайджанской Республики и существующей ситуации, можем 

констатировать высокий темп развития строительства информационного общества в 

стране. Так, в Национальной Стратегии по развитию информационного общества в 

Азербайджанской Республике на 2014-2020 гг. подробно описано существующее в стра-

не текущее положение. Согласно Стратегии, в результате проводимой в Азербайджан-

ской Республике работы по развитию ИКТ были предприняты важные шаги, 

направленные на более ускоренную интеграцию страны во всемирное электронное про-

странство, становление новых форм социальной и экономической деятельности (е-

правительство, е-торговля, дистанционное образование и пр.), создание рынка информа-

ции и знаний, рост эффективности в различных отраслях экономики, повышение качест-

ва продукции и услуг. Было заявлено, что эта сфера, находящаяся под особым 

вниманием государства, является одним из приоритетов для будущего развития эконо-

мики страны, и Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 16 января 

2013 года №2664 2013 год был объявлен в Азербайджанской Республике «Годом инфор-

мационно-коммуникационных технологий». В течение 2003-2013 годов государством 

уделялось высокое внимание и забота о сфере ИКТ, осуществлялась целенаправленная, 

комплексная и последовательная деятельность. Проявлением именно этого является то, 

что в традиционно издаваемом через каждые два года отчете ООН «Электронное Прави-

тельство-2016» («E-Government Survey 2016») Азербайджан на 12 ступеней улучшил 

свою позицию и среди 193 стран поднялся с 68-го места на 56-е. По «Индексу Электрон-

ного Участия» Азербайджан добившись более стремительного развития улучшил свои 

позиции на 30 ступеней и занял 47-ю позицию [4]. 

В Азербайджанской Республике планируются и осуществляются меры по всем п а-

раметрам информационного общества. Здесь в первую очередь, следует отметить созда-
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ние соответствующей правовой базы. Принятые внутри страны многочисленные норм а-

тивные источники, открыв новые возможности для развития ИКТ, создали условия для 

соблюдения принципов свободного рынка и здоровой конкуренции по сфере, широкого 

использования ИКТ гражданами и государственными органами.  

Наряду со всем этим, исполняется проект «Транс-Евразийской суперинформацион-

ной магистрали» (TASIM), поддерживаемый ООН в качестве одной из инициатив прави-

тельства Азербайджана, связанных с сектором связи и высоких технологий. Необходимо 

отметить, что эта магистраль, предусматривающая построение основной транзитной л и-

нии, направленной из Франкфурта в Гонконг соединив крупнейшие центры обмена и н-

формацией Европы и Азии, будет проходить через Китай, Казахстан, Азербайджан, 

Грузию и Турцию, протянется до Германии, также запасная Северная транзитная линия 

будет проходить через Россию, Украину и Польшу [5, с. 77-78]. 

В целях развития в стране конкурентоспособной инновативной ИКТ-

промышленности с высоким экспортным потенциалом соответствующими указами Пре-

зидента Азербайджанской Республики в подчинении Министерства связи и высоких т е-

хнологий Азербайджанской Республики были созданы Государственный фонд развития 

информационных технологий и «Парк высоких технологий». Эти новые структуры обе-

спечат финансовую и организационную поддержку усилению экономики Азербайджан-

ской Республики, привлечению иностранных инвестиций и расширению производства 

ИКТ-продукции в стране, организации деятельности новых компаний и ин новативным 

инициативам (start-up).  

Вышеуказанное свидетельствует о высоких темпах развития информационного 

общества в нашей республике, данное развитие не носит статический характер. Усове р-

шенствование правовой базы по всем направлениям оперативной государственной поли-

тики в области развития информационного общества, регулярное осуществление плана 

мероприятий по исполнению поставленных целей и задач считаются основными факт о-

рами, обеспечивающими нормальное развитие информационных правоотношений в 

Азербайджанской Республике.  
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ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 
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У сучасних умовах зросла необхідність посилення міжнародного контролю та удо-

сконалення механізмів вирішення спорів щодо захисту порушених прав громадян Укра ї-

ни. З розвитком України як демократичної, правової, соціальної держави зростає потреба 

в удосконаленні національних і міжнародних юридичних механізмів утвердження і за-

безпечення конституційних прав і свобод її громадян. Існує необхідність вдосконалення 

національного механізму реалізації рішень Європейського суду з прав людини (далі – 

ЄСПЛ). Вищеназвані причини обумовлюють актуальність цієї теми. 

Метою статті є дослідження механізму застосування рішень ЄСПЛ на території 

України. Відповідно до поставленої мети визначено завдання: проаналізувавши різні на-

укові та нормативні джерела, визначити нормативно-правові акти, якими регулюється 

механізм реалізації рішень ЄСПЛ, виокремити основні притаманні йому особливості та 

запропонувати способи покращення цього механізму. 

Дослідженням цієї проблеми займались такі вчені як: В.О. Скомороха, 

В.А. Палиюк, Р.А. Антропов, Д.Г. Курдюков, Н.А. Ляшенко та інші. 

Згідно з ч. 4 ст. 55 Конституції України кожен має право після використання всіх 

національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до 

відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна [1, 

ст. 55]. 

Головатий С.О. стверджує, що ратифікація Україною Європейської конвенції з прав 

людини створила нову правову ситуацію в системі захисту прав людини в Україні. Пе-

ред правниками постала вимога, з одного боку, не відступати від положень Європейської 

конвенції з прав людини, а з іншого – спиратися у своїх рішеннях на практику суду щодо 

розгляду справ про порушення цих прав [2, с. 10]. 

О.С. Банчук зазначає, що суди мають застосовувати при розгляді справ практику 

ЄСПЛ як джерело права. Законодавчий орган держави має здійснювати експертизу та 

перевірку чинних законів і підзаконних актів на відповідність конвенції та практиці 

ЄСПЛ [3, с. 7]. З вищезазначеного приходимо до висновку, що в Українській правовій 

системі, яка відноситься до романо-германської, простежується запозичення з англо-

санксонської системи права, котре реалізується у вигляді прецедентного права відпові д-

но до якого судді при винесенні рішення повинні посилатися на вже існуючи рішення, 

винесені з подібного предмета позову. 

Порядок виконання рішень ЄСПЛ з боку органів державної влади України голов-

ним чином регулюється Законом України «Про виконання рішень та застосування пра к-

тики Європейського суду з прав людини »від 23.02.2006. Відповідно до ст. 1 цього 

Закону, під виконанням рішень розуміється виплата стягувачеві відшкодування і прий-

няття додаткових заходів індивідуального характеру, а також вжиття заходів загального 

характеру [4]. 

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження» рішення ЄСПЛ 
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реалізується Державною виконавчою службою України [5]. 

Отже, в Україні визначений чіткий механізм виконання рішень ЄСПЛ. Також існує 

достатня кількість нормативної бази для їх реалізації. 

Метлова І.С., характеризуючи значення рішень ЄСПЛ, вказує на те, що їх вплив на 

українське законодавство, правозастосовчу практику, науку і правосвідомість громадян 

виражається в їх функціях. При цьому, поряд із загальними функціями джерел права, р і-

шення ЄСПЛ виконують ряд своїх специфічних функцій: тлумачення, формування дос-

віду застосування конвенції і протоколів до неї, вдосконалення законодавства та 

правозастосовчої практики, вдосконалення правосуддя, інформаційного впливу на пр а-

восвідомість, взаємодії з наукою і розвитку правової доктрини [6].  

Отже, аналізуючи це твердження можна зробити висновок про те, що рішення 

ЄСПЛ діятимуть самостійно і збагачуватимуть правову систему країни. Оскільки будь -

який закон потребує визнання та застосування суспільством, контролю з боку уповнова-

жених представників держави, с такою думкою важко однозначно погодитися. 

Національні правові системи майже всіх європейських держав визнали пряму дію 

рішень ЄСПЛ. Досить часто в інших державах Європи вищі судові органи, а саме верхо-

вні або конституційні суди займають важливе місце в усуненні причин, які призвели до 

порушення прав людини в конкретній ситуації, яка згодом стала предметом рішення да-

ного суду [7, с. 8]. 

Стосовно застосування рішень ЄСПЛ, ухвалених проти інших країн в українській 

правовій системі, Н.А. Ляшенко, стверджує, що закладені в таких рішеннях доктрини 

мають враховуватися і українськими вченими, законотворцями, адвокатами, суддями та 

іншими фахівцями в галузі права з метою застереження від помилок у питаннях регла-

ментації суспільних відносин, а також в охороні й захисті прав громадян України. Автор 

вважає, що Україна не повинна очікувати перевірки ЄСПЛ рішень, ухвалених націона-

льними судами, коли у подібній справі ним вже було ухвалено рішення проти іншої кр а-

їни. У такому випадку особа виграє справу, і держава буде змушена відшкодовувати їй 

значні суми компенсації, а європейська спільнота – визначати рівень правової системи 

України за кількістю звернень до ЄСПЛ та задоволених ним скарг. Н.А. Ляшенко проп о-

нує запровадження механізму застережень звернень до ЄСПЛ, тобто, всебічної перевірки 

прийнятих судами рішень на їх відповідність Конвенції та практиці ЄСПЛ, а не тільки 

законодавству України [8, с. 361]. 

Ми повністю погоджуємося з думкою Н.А. Ляшенко з приводу встановлення пер-

сональної відповідальності суддів касаційної інстанції за перегляд рішень відповідно до 

вимог конвенції та досвіду розгляду справ ЄСПЛ. За таких умов питання судового пер е-

гляду рішень вищими судовими інстанціями перестане бути формальним, а судді відп о-

відатимуть за наслідки своєї діяльності. Суди вищих інстанцій України мають оцінювати 

не тільки позицію сторін, а й ставлення ЄСПЛ до подібних відносин навіть без посилань 

з боку сторін на рішення або практику цього суду.  

Разом з тим, на сайті Верховної Ради України існує можливість ознайомлення із ви-

тягами з рішень Європейського суду з прав людини в хронологічній послідовності та на 

офіційному сайті Вищого спеціалізованого суду з цивільних і кримінальних справ, але 

без будь-яких коментарів. При цьому на сайтах зазначається, що рішення є остаточними, 

але можуть підлягати редакційним виправленням [9].  

Отже, не існує єдиного друкованого видання, електронного офіційного сайту чи ре-

єстру, в якому б містилися ці рішення. Ми вважаємо, що буде дієвим та потрібним ство-

рення єдиного реєстру міжнародних судових рішень, до якого був би вільний доступ, 
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рішення були перекладені українською і вважалися такими, що отримані з офіційного 

джерела. Наслідком створення такого реєстру могло б стати активне застосування пра к-

тики ЄСПЛ правниками України, використання цих матеріалів як допоміжних у діяльно-

сті юристів. 
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В умовах сьогодення, коли фактично сформоване «інформаційне суспільство», зна-

чно зростає роль інформації, вона визнається загальновизнаною соціальною цінністю.  

З одного боку, пришвидшилася передача інформації значного обсягу, прискорилась 

її обробка та впровадження. З іншого – серйозне занепокоєння викликає поширення фак-

тів протизаконного збору і використання інформації, несанкціонованого доступу до і н-

формаційних ресурсів, незаконного копіювання інформації в електронних системах, 

викрадення інформації з бібліотек, архівів, банків та баз даних, порушення технологій 

обробки інформації, запуску програм-вірусів, знищення та модифікація даних у інфор-

маційних системах, перехоплення інформації в технічних каналах її витоку, маніпул ю-

вання суспільною та індивідуальною свідомістю тощо [1, с. 4]. Визначення категорії, яка 

розглядається, залежить, перш за все, від конкретної галузі знань чи суспільного життя, у 

якій ведеться дослідження (предметна галузь суспільних відносин, організація управлі н-

ня соціальною системою тощо), а також характеру завдань, для яких вводиться це понят-

тя [2, с. 12]. Звідси, отримана нами інформація набуває нових інформаційних явищ, що 

робить необхідним розгляду питань пов’язаних із інформацією та її суб’єктами. 

Незважаючи на те, що вітчизняних законодавчих актах ми знаходимо різні визна-

чення поняття «інформація», спільним визначенням дефініції цього поняття є те, що і н-

формація є явищем, яке присутнє у всіх об’єктах матеріального світу, вона 

безпосередньо пов’язана із суб’єктами і об’єктом інформаційних відносин. Закон Украї-

ни «Про інформацію» за змістом виділяє різні види інформації, серед значної кількості 

якої нас цікавить правова інформація. Частина перша ст. 17 вказаного закону визначає 

правову інформацію як будь-які відомості про право, його систему, джерела, реалізацію, 

юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та 

їх профілактику тощо [3]. 

Поняття «правова інформація» з’явилося в кінці 60-х рр. минулого століття. В юри-

дичному словнику воно пов’язане з такими поняттями, як «джерело права», «правовий 

матеріал», «правові акти», «правові документи» та іншими, раніше використалися при 

аналізі інформаційних проблем права та юридичної діяльності [4, с. 464]. Науковці звер-

тають увагу, що правова інформація, як і будь-яка інша соціальна інформація, є засобом 

відображення об’єктів, подій, явищ, процесів, що мають масовий прояв людської акти в-

ності. Деякі властивості інформації є об’єктом правового регулювання [5, с. 2]. 

Таким чином, правова інформація – це зафіксована на матеріальному носії, доведе-

на і сприйнята суб’єктом інформаційних відносин інформація, яка підлягає правовому 

регулюванню. В сучасних умовах розвитку правової держави сучасне інформаційне сус-

пільство підпорядковано закону. 

Ст. 4 Закону України «Про інформацію» виділяє чотири категорії суб’єктів інформа-

ційних відносин, ними є: фізичні особи, юридичні особи, об’єднання громадян та суб’єкти 
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владних повноважень. Серед наведених суб’єктів інформаційних відносин нас цікавлять 

суб’єкти владних повноважень. До яких законодавець відносить органи державної влади, 

органи місцевого самоврядування, інших суб’єктів, що здійснюють владні управлінські фу-

нкції відповідно до законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень [3].  

Діяльність суб’єктів інформаційних правовідносин не є однорідною. Особливо це 

стосується суб’єктів владних повноважень. На думку Б. Кормича, в діяльності суб’єктів 

владних повноважень велике значення мають норми, що визначають функції держави в 

інформаційній сфері, обмеження щодо втручання в інформаційні відносини і зо-

бов’язання щодо сприяння реалізації інформаційних прав і свобод людини тощо [6, с. 47]. 

В останній час ми є свідками, коли громадяни отримують інформацію від суб’єктів 

владних повноважень не через державні засоби інформації, а це – (преса, радіо, телебачен-

ня, інформаційні агентства), які засновані органами державної влади, і видання яких здійс-

нюється за фінансової підтримки з державного бюджету або/та на базі державної 

власності, або інші офіційні видання, а через соціальні мережі Twitter, Facebook. Майже 

кожна публічна особа має свою сторінку в Facebook та Twitter. Зокрема, Twitter 

(від англ. twit – цвірінькати, щебетати) – це соціальна мережа, яка є мережею мікроблогів, 

що дає змогу користувачам надсилати короткі текстові повідомлення (до 140 символів), 

використовуючи SMS, служби миттєвих повідомлень і сторонні програми-клієнти [7]. Ви-

никає закономірне питання: чи доцільно посадовій особі публічного права «цвірінькати», 

«щебетати» у такій мережі про правову, або іншу соціальну інформацію? наскільки така 

інформація відповідає дійсності? чи можна говорити, що така інформація носить конкрет-

ний характер? чи така інформації визначається рівнем носія такої інформації?  

Отже, виникає багато запитань щодо такого виду інформації і її правової оцінки. 

Оцінка такої інформації суб’єктом інформаційних відносин може сприйматися по-

різному, тим більше, якщо це стосується правової інформації, яку надає суб’єкт владних 

повноважень. Чи може правова інформація, надана суб’єктом владних повноважень слу-

гувати підставою для прийняття рішення іншою посадовою особою, якщо таку інформ а-

цію надає керівник посадової особи ? Із всіх видів правової інформації, нас в першу 

чергу цікавить лише та її частина, яка представляє інтерес для більшої частини суспільс-

тва. До такої інформації слід віднести відображення певних подій які відбулися (відб у-

ваються) в суспільстві у вигляді юридичних фактів.  

Враховуючи, що юридичні факти – це 1) передбачені законом обставини, які є підс-

тавою для виникнення, зміни або припинення правовідносин; 2)  конкретні життєві об-

ставини, що приводять норму права в дію, утворюючи, змінюючи чи припиняючи певні 

правовідносини [8, с. 165].  

Зауважимо, що юридичні факти є не тільки теоретичною, але й проблемою практ и-

чного характеру, крім того, юридичні факти необхідно відрізняти від доказів.  При іден-

тифікації юридичних фактів багато що залежить від позицій законодавця або 

правозастосовчих органів. «Життєві факти самі по собі не мають властивості бути чи не 

бути юридичними фактами, а стають такими тоді, коли їм це значення надається норма-

ми права. Факти одного й того ж виду можуть бути або не бути юридичними фактами 

залежно від їх оцінки законодавцем [9, с. 163]. 

У випадку, коли суб’єкт владних повноважень надає інформацію не через державні, 

або інші офіційні засоби інформації, а наприклад, через Twitter, ми маємо справу не з 

юридичним фактом, а з інформацією про начебто такий факт. Адже для вирішення спр а-

ви, посадова особа органу виконавчої влади, чи/або слідчий, прокурор тощо повинен не  

тільки встановити юридичні факти, але правильно їх кваліфікувати. Саме тому, В.Б. Іс а-
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ков зазначав, що вміння «працювати» з фактами – це юридико-фактична культура – не-

обхідний елемент загальної правової культури [10, с. 9]. Ми також повинні звернути ува-

гу, що в судовій практиці виникають випадки подання позивачем позову до суду, к оли в 

якості доказів сторона позову посилається на роздруківку матеріалів із зазначених Інтер-

нет-джерел. З цього приводу у вітчизняній судовій практиці склалася стійка тенденція 

щодо несприйняття таких доказів. Так, Окружний адміністративний суд м. Києва Поста-

новою від 14.12.2013 року в справі №826/19865/13-а залишив позов без задоволення, мо-

тивуючи це тим, що позивачем не надано доказів, які б підтверджували, що сторінка у 

Facebook створена та підтримується саме відповідачем або його довіреними особами. 

Суд також зазначив, що в Facebook може зареєструватись будь-яка особа та під будь-

яким іменем, відтак, створити та підтримувати сторінку відповідача, у тому числі шля-

хом розміщення інформації та фотознімків, могла будь-яка особа, встановити яку під час 

розгляду даної справи є неможливим [11]. 

Відповідно до процесуальних законів України докази мають бути належними (мі с-

тити інформацію щодо предмета доказування) та допустимими (одержаними в законно-

му порядку). Оскільки відповідальність грунтується на винних діях конкретної особи, то 

проблемним питанням є не тільки надання доказів, але й ідентифікація особи . 

Слід також врахувати, що цінність інформації може впливати не тільки на поведі н-

ку людей, але й на прийняття рішень, а також впливати на управлінські процеси. Тому 

слід говорити про достовірність інформації, її «фактаж» та вплив такої інформації на с о-

ціум. Одну і ту саму інформацію, ми можемо сприймати по-різному. По-перше цінність 

інформації залежить від суб’єкта, який розповсюджує інформацію. По-друге, від 

суб’єкта, який сприймає інформацію. По-третє, важливим є питання способу та засобів 

розповсюдження інформації. 

Сьогодні ми є свідками коли інформація широко використовується при опису різ-

них правових явищ, які відбуваються в суспільстві. Невипадково законодавець в Законі 

України «Про інформацію» застосовує в конструкції норм такі поняття як «інформація», 

«право на інформацію», відповідальність тощо. Соціально значуща правова інформація  

повинна надаватися громадянам через державні або офіційні засоби інформації, відпо-

відним суб’єктом владних повноважень, який спираючись на юридичні факти є гарантом 

її достовірності. В іншому випадку, суб’єкт владних повноважень, який розповсюдив ін-

формацію, яка не є достовірною, повинен нести відповідальність. 

Сьогоднішній розвиток суспільних відносин свідчить, що суспільство орієнтовано 

на отримання достовірної інформації, тому необхідно виважено підходити до відомос-

тей, які відображають характер інформації, яка надається суспільству. Відомості повинні 

відображати реальний стан речей необхідних для використання достовірної інформації. 

Як приклад, якщо ми звернемося до Закону України «Про земельний кадастр», то част и-

на перша ст. 1 містить відомості про землі, розташовані в межах державного кордону 

України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількі с-

ну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і к о-

ристувачами [12]. Вказані в законі відомості є підставою прийняття правильного 

управлінського рішення, підставою якого є облікові дані зафіксовані в нормі закону. Пе-

рекручення облікових даних може мати негативний вплив на прийняття рішення як ві д-

носно конкретної особи, так і зачіпати інтереси невизначного кола осіб, а перекручення 

відомостей впливає лише на інтереси особи, який надає або зберігає такі відомості. Дії 

посадової особи направлені на незаконні дії щодо зміни категорії земель в Державному 

земельному кадастрі, а відтак і надання недостовірних відомостей про земельну ділянку, 
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порушують як державні інтереси, так і інтереси конкретного індивіда земельної ділянки.  

На даному прикладі можна прослідкувати, що облікові дані є формою надання кон-

кретної інформації, на підставі якої приймаються конкретні рішення. 

Ураховуючи складність порушеної проблеми та враховуючи, що правова інформ а-

ції може впливати на поведінку людей, на прийняття ними рішень, а також може вплива-

ти на управлінські процеси, соціально значуща правова інформація повинна надаватися 

фізичним і юридичним особам та об’єднанням громадян, через державні або офіційні за-

соби інформації, уповноваженим суб’єктом владних повноважень, який спираючись на 

юридичні факти виступає гарантом її достовірності. В іншому випадку, суб’єкт  владних 

повноважень, який розповсюдив інформацію, яка не є достовірною, повинен нести юри-

дичну відповідальність. 

Частина друга ст. 21 Закону України «Про інформацію» встановлює, що джерелами 

правової інформації є Конституція України, інші законодавчі і підзаконні нормати вно-

правові акти, міжнародні договори та угоди, норми і принципи міжнародного права, а 

також ненормативні правові акти, повідомлення засобів масової інформації, публічні ви-

ступи, інші джерела інформації з правових питань. Враховуючи не прості політичні, еко-

номічні та правові реалії в яких знаходиться Україна, з метою оприлюднення правової 

інформації, суб’єкт владних повноважень може надавати правову інформацію через 

державні або офіційні засоби інформації. Порядок надання правової як інформації пови-

нен визначатися законами України. 
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ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ 
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«Електронні послуги в містобудівній сфері – 80% всього будівництва в Україні мо-

жна починати вводити в експлуатацію онлайн. І цими можливостями вже скористалося 

при будівництві понад 2 600 об’єктів. Електронні послуги стосуються найбільш попул я-

рних об'єктів (категорії CC1): приватна забудова, малоквартирні будинки, адміністрати-

вно-побутові будівлі малого та середнього бізнесу. До кінця року плануємо запровадити 

е-послуги для решти об'єктів нерухомості. Електронна послуга робить корупцію немож-

ливою. Користуйтеся електронним послугами – переможемо корупцію разом!», – проін-

формував Прем'єр-міністр Володимир Гройсман. 

Проаналізуємо три види адміністративних послуг у сфері будівництва: отримання 

проектів будівництва; включення до реєстру атестованих осіб; отримання свідоцтв підт-

вердження придатності нових будівельних виробів для застосування у будівництві . 

Склад та зміст проектної документації на нове будівництво, реконструкцію, капіт а-

льний ремонт та технічне переоснащення будинків, будівель, споруд будь-якого призна-

чення, їх комплексів або їх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури, визначається відповідно до Порядку розроблення проектної документ а-

ції на будівництво об'єктів [1] та Державних будівельних норм України. Склад та зміст 

проектної документації на будівництво. ДБН А 2.2-3-20 [2]. 

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування» [3] Положення 

про Державну архітектурно-будівельну інспекцію [4] – ДАБІ здійснює державний конт-

роль за дотриманням вимог законодавства проектної документації, а до відання виконав-

чих органів сільських, селищних, міських рад належать підготовка і подання на 

затвердження ради відповідних місцевих містобудівних програм, генеральних планів з а-

будови населених пунктів, іншої містобудівної документації. Місцева державна адмініст-

рація організовує розробку та проведення експертизи містобудівної документації 

населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів (ст. 20 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації». Прикладом реалізації такого виду послуг можемо навести 

розпорядження № 655 від 2 червня 2017 року Київської міської державної адміністрації 

«Про затвердження проектної документації за проектом «Реконструкція енергогосподарс-

тва НС «Крутогірна» з заміною електрообладнання по вул. Крутогірній, 12 в м. Києві» [5]. 

Після складання іспиту відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), 

пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які проходять професійну атестацію (а р-

хітектор, інженер-проектувальник, інженер технічного нагляду та експерт, які здобули 

вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за напрямом 

професійної атестації, мають стаж роботи за фахом не менш як три роки, або не здобули 

такої освіти, але мають стаж роботи у сфері містобудування не менш як десять років) 

Атестаційною архітектурно-будівельною комісією проводиться професійна атестація.  
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Для проведення професійної атестації виконавець подає Комісії заяву про прове-

дення професійної атестації та визначений перелік документів. Комісія протягом місяця 

розглядає подані документи, проводить іспит у порядку, встановленому Комісією за п о-

годженням з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства, та приймає рішення про видачу кваліфікаційного сертиф і-

ката або про відмову в його видачі. Повідомлення про включення до реєстру атестованих 

осіб розміщується на офіційному сайті Міністерства регіонального розвитку, будівниц т-

ва та житлово-комунального господарства України [6]. 

Отримання свідоцтв підтвердження придатності нових будівельних виробів для за-

стосування у будівництві здійснюється відповідно до наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвер-

дження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних ви-

робів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що 

підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві» [7].  

Порядок проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виро-

бів для застосування в будівництві установлює процедуру проведення роботи з розгляду 

заявок, погодження, проведення науково-технічної експертизи та випробувань будівель-

них виробів (у разі необхідності), розгляду матеріалів на секціях науково-технічної ради 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарс-

тва, прийняття рішення президією науково-технічної ради, підписання, реєстрації та ви-

дачі технічного свідоцтва придатності будівельних виробів для застосування.  

Проведенню перевірки на відповідність вимогам безпеки для життя і здоров'я лю-

дини, майна та навколишнього природного середовища і підтвердженню придатності 

для застосування в будівництві підлягають нові матеріали, вироби та конструкції (далі – 

будівельні вироби), зокрема іноземного походження, виробництво, застосування та екс-

плуатація яких не регламентовані національними стандартами, державними будівельн и-

ми нормами і правилами, іншими нормативними документами.  

Придатність нових будівельних виробів для застосування в умовах будівництва і 

експлуатації об'єктів на території України підтверджується технічним свідоцтвом прида-

тності будівельних виробів для застосування (далі – технічне свідоцтво) встановленого 

зразка (додаток), яке видається Міністерством регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України. Для одержання технічного свідоцтва зая-

вник (виробник, постачальник, проектна, будівельна організація) направляє до Міністе р-

ства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства заяву 

довільної форми з доданням обґрунтованих матеріалів з технічними даними продукції, 

яка пред'являється. До складу цих даних включаються (залежно від продукції): опис 

продукції, якості, характеристики, результати випробувань, технологічні параметри,  кре-

слення, інструкції щодо застосування, дані, які характеризують безпеку, надійність пр о-

дукції, досвід її застосування [7]. 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального гос-

подарства протягом п'яти робочих днів після реєстрації заявки оцінює обґрунтованість, 

комплектність документів, що додаються до заявки, приймає рішення щодо необхідності 

проведення науково-технічної експертизи та випробувань будівельних виробів, про що 

повідомляється заявнику. Технічне свідоцтво видається безоплатно на три роки. Техніч-

не свідоцтво, зареєстроване згідно з цим Порядком, дійсне на всій території України і є 

документом, що засвідчує придатність нових будівельних виробів для застосування за 

показниками, що наведені у технічному свідоцтві. 
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Пропонуємо, об’єднати три види адміністративних послуг у сфері будівництва: 

отримання проектів будівництва; включення до реєстру атестованих осіб; отримання 

свідоцтв підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування у буд і-

вництві у одну групу «адміністративні послуги з підтвердження відповідності». 

 

Список використаних джерел: 

1. Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво 

об'єктів: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 16 травня 2011 року № 45 VIII [Електронний ре-

сурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України: Законодавство – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0651-11 

2. Державні будівельні норми України. Склад та зміст проектної документації  на 

будівництво. ДБН А 2.2-3-20 [Електронний ресурс] – Електронні дані. – Режим доступу:  

http://images.mofcom.gov.cn/ua/201706/20170615150051947.pdf (дата звернення 

20.09.2017 р.). – Назва з екрана. 

3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-

ВР VIII [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України: Законодавст-

во – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/page2 

4. Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію: 

постанова Кабінету Міністрів України від 9 липня 2014 № 294 [Електронний ресурс] / 

Офіційний сайт Верховної Ради України: Законодавство – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/294-2014-%D0%BF 

5. Про затвердження проектної документації за проектом «Реконструкція енергого-

сподарства НС «Крутогірна» з заміною електрообладнання по вул. Крутогірній, 12 в 

м. Києві» 20 [Електронний ресурс] – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://kreschatic.kiev.ua/ua/4913001/doc/1498807768.html (дата звернення 20.09.2017 р.). – 

Назва з екрана. 

6. Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів 

робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури: постанова Кабінету Міні с-

трів України від 23 травня 2011 року 554 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верхо-

вної Ради України: Законодавство – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show. 

7. Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності н о-

вих будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних 

виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в бу-

дівництві: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 20.03.2006 № 69 [Електронний ресурс] / Офіці й-

ний сайт Верховної Ради України: Законодавство – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0577-06 
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ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИИ (ХРИСТИАНСТВА И ИСЛАМА) НА 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 
ШАВИНИНА-КАЛАШЯН Диана Александровна, 

соискатель кафедры Международного права и права 

Европейского Союза Российско-Армянского 

(Славянского) Университета 

 

В современных международных отношениях все определеннее проявляет себя ре-

лигиозный фактор, связанный с непосредственным участием в мировой политике разл и-

чных религиозных объединений и организаций.  

В основном они принадлежат к трем мировым религиям – христианству, исламу и 

буддизму. Мировые религии – это религиозные конфессии, имеющие, в отличие от на-

циональных религий, надгосударственный, наднациональный характер и отличающи еся 

масштабностью своего распространения в мире. 

Мировые религии с момента их возникновения выходили за рамки границ того или 

иного государства. Эта концепция усилилась во второй половине XX века, когда начали 

создаваться международные объединения. 

На протяжении веков религия доказала свою жизненную силу. Взаимодействие 

между религией и международным правом существовало на протяжении всей истории. 

До появления международного права религия представляла собой важный нормативный 

фактор в международных отношениях. Немало государств в современном мире признали 

религию основой государственной идеологии, а религиозное право, наряду с 

государственным, обеспечивает социально регулирующую функцию государства. 

Теистическое происхождение объясняет характер права, сложившегося на базе 

религиозных норм. Священные писания, религиозные сочинения, тексты жизнеописаний 

основоположников религиозных учений и т.п. выступают источниками права 

религиозных правовых систем. Религиозное право применяется лишь в отношении 

исповедующих данную религию людей. 

В большинстве современных государств, народы которых исповедуют христианст-

во (это в основном государства Европы и Америки), религии отводится место нравст-

венно-этического регулятора общественных отношений. В системе социальных норм 

религиозные правила выступают как моральные предписания. Но исторически христи а-

нские религиозные нормы и правила стали источником и содержательным материалом 

для установления в этих государствах официальной нормативной правовой регламента-

ции. Преобразование религиозных правил в законы государств, население которых ис-

поведует христианство, произошло так давно, что о религиозных корнях правовых 

систем современных государств и предопределенности права церковными догматами 

практически не говорят. 

Несмотря на внутренние противоречие христианских церквей, духовной основой 

всей Европейской цивилизации является христианство. Христианство формировало 

единое мировоззрение, нравственные нормы, ценности и образцы поведения, права и 

обязанности. Вместе с христианством, следует сравнительно новая и прогрессирующая 

религия – ислам, которая является не только верой, но и образом жизни, самостоятель-

ной культурой и цивилизацией. Неслучайно, мусульманские мыслители подчеркивают, 
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что ислам представляет собой одновременно и религию, и государство. При этом под го-

сударством следует понимать все мирское пространство – те стороны жизни человека, 

которые непосредственно не связанны с религиозной догматикой и культурой. Важне й-

шая сторона шариата представлена системой правил, регулирующих религиозное и мир-

ское поведение человека, общественные отношения в целом. Мусульманское право 

выступает только одним, но имеющим весьма показательное значение звеном мировой 

религии – ислама. Ислам гораздо в большей степени, чем другие религии, уделяет вни-

мание светским вопросам, взаимоотношению людей в их повседневной жизни. Нормы 

шариата нацелены на защиту пяти основных ценностей - религии, жизни, разума, продо-

лжения рода и собственности. Защищаемые мусульманским правом интересы подразд е-

ляются на принадлежащие Аллаху, отдельным индивидам либо и Аллаху, и людям. 

Влияние ислама в мировой политике проявляется преимуществен-но посредством ме-

ждународной деятельности мусульманских государств, особенно тех из них, где ислам 

объявлен государственной религией (арабские страны, Афганистан, Иран, Пакистан, 

Индонезия), и многочисленных международных организаций, и ассоциаций, 

дей-ствующих на принципах исламской солидарности, которая ставит своей целью до с-

тижение общемусульманской консолидации на рели-гиозной и морально-этической ос-

нове ислама. Современная исламская концепция мирового правопорядка во многом 

учитывает традиционные для ислама правовые представления, в которых право тесно 

переплетается с морально-религиозными нормами. 

Влияние религиозного фактора в международном праве прав человека приобретает 

особую актуальность в переломные периоды исторического развития. У всех основных 

религий всегда существовал общий нравственный знаменатель, включая взаимное ува-

жение и учёт обычаев и религиозных традиций друг друга. Мировые религии могут и 

должны дать международным отношениям необходимую нравственную основу. 

 

 
 

 

ДО ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СТАТУСУ 

ГРОМАДЯНИНА В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 
ШВЕЦЬ Юрій Юрійович, 

к.е.н., доцент, докторант кафедри 

конституційного права та порівняльного 

правознавства юридичного факультету 

Ужгородського національного університету 

 

Особливості юридичної природи права на охорону здоров’я не можуть бути розк-

риті в межах традиційного розуміння суб’єктивних прав особистості як елемента кон к-

ретних правовідносин. Юридична природа права на охорону здоров’я повинна вивчатися 

з позиції конституційного статусу – категорії, яка дозволяє виявити специфіку даного 

права як конституційного інституту, юридичного вираження соціальної свободи та акт и-

вності громадян. 

Конституційний статус громадянина в сфері охорони здоров’я – це сукупність 

права людини на охорону здоров’я, що об’єктивно випливає з конституційного ладу та є 
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закріпленою в Конституції. Це право визначає становище громадян на найвищому (кон-

ституційному) рівні їхнього соціального буття та виражає міру соціальної свободи, рі в-

ність і соціальну справедливість. 

Конституція України закріпила низку правомочностей громадян у сфері охорони 

здоров’я: 

 безкоштовна медико-соціальна допомога в державних та муніципальних 

установах охорони здоров’я; 

 соціальне забезпечення за віком, у випадку хвороби, інвалідності та при інших 

подібних умовах; 

 правомочності, спрямовані на створення особливих умов для материнства і 

дитинства; 

 правомочності, що передбачають сприятливі умови праці, побуту, відпочинку, 

виховання і навчання громадян правомочності, що передбачають сприятливі умови пра-

ці, побуту, відпочинку, виховання і навчання громадян; 

 правомочності громадян, пов’язані з обов’язком держави забезпечувати спри ят-

ливі екологічні умови, виробництво і реалізацію доброякісних продуктів харчування. 

Безкоштовна медико-соціальна допомога в державних та муніципальних устано-

вах охорони здоров’я. Конституція України закріпила низку правомочностей громадян 

щодо отримання безкоштовної медико-соціальної допомоги в державних та муніципаль-

них установах охорони здоров’я. Відповідно, на підставі цих правомочностей громадяни 

мають можливість отримувати кваліфіковану медико-соціальну допомогу, що фінансу-

ється з бюджетів усіх рівнів, страхових внесків, інших надходжень, в обсязі, визначено-

му державними стандартами, в державних і муніципальних медико-соціальних 

установах. Органи державної влади фінансують також програми із зміцнення здоров’я 

населення. 

Соціальне забезпечення за віком, у випадку хвороби, інвалідності та при інших по-

дібних умовах. Закріплені в Конституції правомочності, пов’язані з можливістю отри-

мання соціального забезпечення за віком, у випадку хвороби, інвалідності та при інших 

подібних умовах, покладають на державні органи обов’язок надавати певні пільги, кош-

ти громадянам, які найбільше потребують особливого соціального піклування з боку 

держави внаслідок неможливості самим задовольнити дані потреби. 

Правомочності, спрямовані на створення особливих умов для материнства і ди-

тинства. З огляду на велику соціальну роль сім’ї, Конституція України закріплює пра-

вомочності, спрямовані на створення особливих умов для материнства і дитинства. Із 

цих правочинів випливають можливості для членів сім’ї отримувати пільги при отри-

манні ними медико-соціальної допомоги. Вагітні жінки, породіллі, неповнолітні матері, 

діти мають широке коло додаткових прав у сфері охорони здоров’я. 

Правомочності, що передбачають сприятливі умови праці, побуту, відпочинку, в и-

ховання і навчання громадян. Конституційні правомочності, що передбачають сприятли-

ві умови праці, побуту, відпочинку, виховання і навчання громадян, зобов’язують 

державні органи створювати на підприємствах, в установах, організаціях умови, відпові-

дні санітарно-гігієнічним стандартам, вимогам техніки безпеки, а також контролювати 

дотримання чинних стандартів. 

Правомочності громадян, пов’язані з обов’язком держави забезпечувати сприят-

ливі екологічні умови, виробництво і реалізацію доброякісних продуктів харчування  да-

ють громадянам можливість вимагати від державних органів контролю за забрудненням 

навколишнього середовища, створення умов для збереження здоров’я населення. 
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Отже, із проведеного загального аналізу конституційного статусу громадянина в 

сфері охорони здоров’я, можемо стверджувати, що право на охорону здоров’я є складни-

ком конституційного статусу, тож воно має самостійне державно-правове значення в 

єдиному механізмі правового регулювання становища особистості. Саме на конститу-

ційному рівні закріплення право на охорону здоров’я стає тісною і в генетичному, і у 

функціональному плані єдністю об’єктивного та суб’єктивного права. За своєю конст и-

туційною природою, право на охорону здоров’я неможливо відокремити в межах кон-

ституційного статусу від об’єктивного права, що унеможливлює його визнання як суто 

суб’єктивного у традиційному розумінні даної категорії. На рівні конституційного стату-

су громадянина досягається синтез об’єктивного права (виражає державну волю народу, 

спрямовану на задоволення домагань людини до суспільства з приводу свободи поведі н-

ки і можливостей користуватися соціальними благами) і суб’єктивного права (вольового 

відображення в індивідуальній свідомості людини економічних і соціальних умов життя 

суспільства, що породжують ці домагання і гарантують можливість їх реалізації).  
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СЕКЦІЯ 3.  
 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ 

ПРАВО. ТРУДОВЕ ПРАВО. ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 

 

 

 

СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ 

ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ПРИ ПЕРЕГЛЯДІ 

СУДОВИХ РІШЕНЬ 

 
АХМАЧ Ганна Михайлівна, 

к.ю.н., асистент кафедри цивільного 

процесу Національного юридичного 

університету України ім. Я. Мудрого 

 

03.10.17 року Верховна Рада України прийняла нове процесуальне законодавство – 

Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 

Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства та 

інших законодавчих актів» (далі – Закон). 

Зміни до Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК) розроблені Ра-

дою з питань судової реформи з метою вдосконалення законодавства у сфері судоустрою 

та судочинства, підпорядкування цивільного процесу завданню дійсно ефективного з а-

хисту прав та інтересів особи, яка звертається до суду, справедливого, неупередженого, 

своєчасного розгляду справ, забезпечення справжньої змагальності, добросовісної пове-

дінки сторін та суду в процесі, його максимальна відкритість та прозорість. Ефективність 

діяльності судів цивільної юрисдикції як гарантія справедливого судового захисту в зн а-

чній мірі залежить від нормативної врегульованості цивільних процесуальних правовід-

носин. Тому аналіз напрямків змін до цивільного процесуального законодавства при 

проведенні судової реформи щодо апеляційного та касаційного перегляду цивільних 

справ в аспекті реалізації завдань цивільного судочинства є актуальним.  

У статті 2 Закону визначені завдання та основні засади цивільного судочинства:  

справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з м е-

тою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи ін-

тересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Зазначено 

зобов'язання суду та учасників судового процесу керуватися завданням цивільного судо-

чинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі. Осно-

вними засадами (принципами) цивільного судочинства є: верховенство права; повага до 

честі і гідності, рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом; глас-

ність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 

змагальність сторін; диспозитивність; пропорційність; обов'язковість судового рішення; 

забезпечення права на апеляційний перегляд справи; забезпечення права на касаційне 
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оскарження судового рішення у випадках, встановлених законом; розумність строків р о-

згляду справи судом; неприпустимість зловживання процесуальними правами; відшко-

дування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення.  

Право на судовий захист та справедливий суд гарантується ст. 7 нового Закону Ук-

раїни «Про судоустрій і статус суддів»» від 02.06.2016 р., доступність правосуддя для 

кожної особи забезпечується відповідно до Конституції України та в порядку, встано в-

леному законами України. Законом внесені зміни в систему судоустрою України, що має 

безпосередній вплив на реалізацію права на судовий захист та подальший розвиток циві-

льного процесуального законодавства. Так, відповідно з положеннями ст. 17 судоустрій 

України будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності. Ве р-

ховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою. Систему судоустрою складають 

місцеві суди, апеляційні суди, Верховний Суд. Для розгляду окремих категорій справ в 

системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди. 

Склад та структура Верховного Суду регулюються ст. 37 цього Закону, якою зазн а-

чено, що до складу Верховного Суду входять судді у кількості не більше двохсот; у 

складі Верховного Суду діють п’ять палат, зокрема Велика Палата Верховного Суду, Ка-

саційний адміністративний суд, Касаційний господарський суд, Касаційний кримінал ь-

ний суд, Касаційний цивільний суд. З урахуванням спеціалізації суддів у кожному 

касаційному суді утворюються судові палати з розгляду окремих категорій справ, ріше н-

ням зборів суддів визначається кількість та спеціалізація судових палат касаційного суду 

з урахуванням вимог частин п’ятої (у Касаційному адміністративному суді) та шостої (у 

Касаційному господарському суді) цієї статті та судового навантаження. Інші палати у 

касаційних судах створюються за рішенням зборів суддів касаційного суду. Слід окремо 

підкреслити неврегульованість питання про структуру Касаційного цивільного суду, яке 

потребує доопрацювання. 

Крім того, з положень цього Закону не зрозуміло, яка судова система діє в Україні – 

трирівнева чи чотирирівнева, спеціалізовані суди є окремою ланкою системи судо-

устрою чи структурним підрозділом Верховного Суду. Законом також не визначено ст а-

тус Верховного Суду та його співвідношення з іншими судами [1, с. 3]. 

Як цілком слушно зауважує І.В. Бобрик, ускладнення системи судоустрою усклад-

нює й судочинство, що негативно впливає на його ефективність та реалізації права на 

судовий захист. Тому чотирьохінстанційна система судочинства однозначно є більш 

складною і менш ефективною, ніж триланкова. Спеціалізація ж судової діяльності забе з-

печує якість правосуддя, є невід’ємною ознакою сучасної судової влади [2, с. 10]. 

У чинному ЦПК із компетенції апеляційного суду виключено право направляти 

справи на новий розгляд. М.М. Бородін розглядає це радикальне нововведення як про-

гресивний внесок в діяльність суду апеляційної інстанції та звертає увагу на його пози-

тивні наслідки: зменшення кількості скасованих рішень судів першої інстанції; 

припинення практики безпідставного направлення справ на повторний розгляд за обст а-

винами, які не впливають на з’ясування дійсних правовідносин сторін; зростання опера-

тивності розгляду справ в апеляційних судах. Однак, разом з тим, зустрічаються випадки 

негативних наслідків зазначеної редакції цивільного процесуального законодавства. 

Найчастіше це стосується ситуацій, коли суд першої інстанції помилково розглянув 

справу без участі всіх обов’язкових учасників матеріально-правових відносин, яких суд 

не викликав у судове засідання. Проблемні ситуації також виникають у випадку прий-

няття рішення у суді першої інстанції неповноважним судом (наприклад, суддя прий має 

рішення у той період, коли закінчився п’ятирічний термін його перебування на посаді і 
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відбувається процедура обрання його на безстроковий термін) [3, с. 45-46].  

Враховуючи, що за загальним правилом неповної апеляції суд апеляційної інстанції 

досліджує тільки докази, які були досліджені судом першої інстанції (нові докази досл і-

джуються у виняткових випадках), зрозуміло, що у вищезазначених випадках виникає 

складна ситуація, яка потребує відповідного законодавчого врегулювання. Крім того, п е-

ревірка законності та обґрунтованості рішень суду першої інстанції здійснюється в м е-

жах доводів апеляційної скарги та вимог, які були заявлені у суді першої інстанції; 

відповідно до ч. 3 ст. 303 ЦПК України апеляційний суд за наявності певних обставин 

(неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуаль-

ного права, яке є обов’язковою підставою для скасування судового рішення) не обмеж е-

ний доводами апеляційної скарги, однак процедура застосування цій норми 

законодавцем чітко не врегульована, потребує додаткових роз’яснень.  

З прийняттям змін у ЦПК значно збільшені повноваження суду апеляційної інста н-

ції, що вдосконалює чинне законодавство. Ст. 375 Закону («Повноваження суду апеля-

ційної інстанції») доповнена новими повноваженнями цього суду за результатами 

розгляду апеляційної скарги. Відповідно з Законом суд має право: залишити судове рі-

шення без змін, а скаргу без задоволення; скасувати судове рішення повністю або част-

ково і ухвалити у відповідній частині нове рішення або змінити рішення; визнати 

нечинним судове рішення суду першої інстанції повністю або частково у передбачених 

цим Кодексом випадках і закрити провадження у справі у відповідній частині; скасувати 

судове рішення повністю або частково і у відповідній частині закрити провадження у 

справі повністю або частково або залишити позовну заяву без розгляду повністю або ча-

стково; скасувати судове рішення і направити справу для розгляду до іншого суду пер-

шої інстанції за встановленою підсудністю; скасувати ухвалу, що перешкоджає 

подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до 

суду першої інстанції; скасувати ухвалу про відкриття провадження у справі і прийняти 

постанову про направлення справи для розгляду до іншого суду першої інстанції за 

встановленою підсудністю; у передбачених цим Кодексом випадках скасувати свою пос-

танову (повністю або частково) і прийняти одне з рішень, зазначених в пунктах 1 -7 час-

тини першої цієї статті. 

Позитивним внеском Закону є збільшення строків апеляційного та касаційного 

оскарження, що підвищує ефективність реалізації права на судовий захист. Так, згідно з 

чинним ЦПК, у разі оскарження судового рішення апеляційна скарга подається протягом 

десяти днів з дня його проголошення (для осіб, які брали участь у справі, але не були 

присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, – десять днів з 

дня отримання копії цього рішення); ухвала суду першої інстанції в апеляційному 

порядку може бути оскаржена протягом п’яти днів з дня її проголошення (з дня 

отримання копії ухвали, якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її 

оскаржує) (ст. 294). Касаційна скарга подається протягом двадцяти днів з дня набрання 

законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду (ст. 325). У Законі збільшені 

строки апеляційного та касаційного оскарження – на рішення суду апеляційна скарга 

може бути подана протягом тридцяти днів, а на ухвалу - протягом п’ятнадцяти днів з дня 

його (її) проголошення (ч.1 ст. 355); у касаційному порядку судове рішення може бути 

оскаржено протягом тридцяти днів з дня його проголошення (ч.1 ст. 391). Підкреслюючи 

позитивний внесок нової редакції ст. 391 Закону, потрібно звернути увагу на певні 

недоліки – із змісту Закону не зрозуміло, який строк касаційного оскарження ухвали 

суду, хоча у ч.1 ст. 390 зазначено, що учасники справи, а також особи, які не брали участі 
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у справі (якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов’язки) мають право 

оскаржити у касаційному порядку ухвали суду першої інстанції, вказані у пунктах 3, 6 - 

8, 15, 16, 22, 23, 27, 28, 30, 32 частини першої ст. 354 цього Кодексу, після їх перегляду в 

апеляційному порядку; та ухвали суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті або 

закриття апеляційного провадження, про повернення апеляційної скарги, про зупинення 

провадження тощо. 

Крім того, у Законі строк апеляційного та касаційного оскарження судового рішен-

ня однакові. Така позиція законодавця є нелогічною, перешкоджає ефективному судово-

му захисту – строк подання касаційної скарги на судове рішення потрібно збільшити, на 

нашу думку, до шістдесяті днів, що дійсно сприяє реалізації права на судовий захист.  
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Кожна держава, в тому числі й Україна, прагне постійного вдосконалення власного 

законодавства та відповідного застосування правових норм на практиці. Законотворчі 

процеси дотримуються відповідних процедур. Пошук вченими-правниками щодо новиз-

ни нормотворчості не припиняється. Проте мова йде не лише про створення нового, а й 

запозичення, переробку та засвоєння нормативного, ідейно-теоретичного змісту права, 

що вже пройшло випробування на практиці в інших країнах або в інші часи. Особливо 

важливим для України є досвід сучасних провідних Європейських держав, а також Ри м-

ської імперії. Оскільки римську юриспруденцію відзначає висока техніка правотворчос-

ті, уміння аналізувати конкретні правовідносини, добре аргументувати свої висновки. 

Формулювання правових ідей римських юристів відзначаються чіткістю, лаконізмом, 

глибиною змісту, витонченістю форми і можуть бути взірцем для сучасних юристів [1, 

с. 25]. А гармонійне поєднання теорії права та практики її застосування є запорука жит-

тєздатності системи сучасних правових норм та її ефективного функціонування в реаліях 

сьогодення.  
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Відродження приватного права України являє собою досить об’ємний процес, оск і-

льки удосконалення норм приватного права стосуються не лише вчених-правників, юри-

стів-практиків, державних структур, але й суб’єктів цивільного обігу, в тому числі 

юридичних і фізичних осіб, які не є професіоналами в юридичній сфері. Більшість осіб 

навіть уявлення не мають щодо застосування норм права чи навіть існування деяких 

норм, іноді особиста участь не можлива в зв’язку з різними життєвими обставинами (м і-

сцезнаходження, брак часу, хвороба, зайнятість) або не принципово обов’язкова присут-

ність. Тому природним, раціональним, правильним та гармонійним способом є 

звернення до професіоналів для реалізації цивільних прав, виконання цивільних 

обов’язків та захисту законних інтересів осіб, а також виникненню бажаних наслідків, в 

тому числі й правових. 

Професіонали в юридичній сфері виконують певні дії в інтересах інших осіб і зай-

мають проміжну ланку, виконуючи роль посередників або представників, які не можуть 

діяти без законних підстав в інтересах інших осіб. Такою підставою може бути і служить 

договір доручення, який відомий за часів римського права як mandatum, за яким... одна 

особа (procurator, повірений) зобов'язується виконати безоплатно будь-яку справу за до-

рученням іншої особи (mandans, mandator, препоручитель, довіритель) ... [2, с. 472]. 

Вже в римському класичному періоді (I ст. н.е.) сформувалося досить чітке уявлен-

ня про представництво як сукупність засобів, призначених допомогти одній стороні ре а-

лізувати і захистити свої права за допомогою інших осіб [3, с. 273]. Римські юристи, 

ігноруючи абстрактні дефініції, проте, розробили досить складну систему рішень (позо-

вів) щодо представництва, у тому числі в галузі торгового обігу [4, с. 226]. При цьому 

одним з договорів, який мав позовний захист та специфічний фідуціарний характер – це 

mandatum, який бере свій початок від фідуціарного договору з другом (fiducia cum 

amico), і проніс свою особливість у вигляді фідуціарності та універсальності крізь час та 

простір в сучасність.  

За радянських часів більшість договорів, які регулювали взаємовідносини учасни-

ків економічного обороту, укладалися на виконання планових актів, тому певний час іс-

нував постулат про обліковий характер договору в економіці. Воля контрагентів 

знаходилася під впливом державних органів. 

З виникненням комерціалізації цивільних правовідносин в Україні особлива увага 

приділялася договірним зобов’язальним правовідносинам, про що свідчить закріплення 

принципу «свободи договору» в Цивільному кодексі України. У кодексі також закріплені 

загальні положення договірного права, а також договори, які найбільше використову-

ються суб’єктами цивільного обігу, зокрема договір доручення. Глава 68 ЦК України мі-

стить детальний опис поняття договору доручення, термін дії, права та обов’язки сторін, 

умови припинення відповідних договірних відносин [5, с. 264]. 

Найбільш поширеним є договір доручення, який пов'язаний з довірчими 

відносинами між контрагентами. Слід зазначити, що існують різні підходи у розумінні та 

тлумаченні фідуціарних відносин та їх правової природи. Дослідженнями цієї теми 

торкалися такі вчені: Д.В. Дождев, А.Е. Зуев, Р.А. Майданик, Є.О. Харитонов, 

М.М. Слюсаревський. Проте недостатньо уваги приділено договору доручення як 

різновиду сучасного фідуціарного договору. 

Можливості договору доручення багатогранні. У зв’язку з чим договір доручення є 

універсальним договором для багатьох осіб, які потребують представництва своїх інте-

ресів в різних сферах. Наприклад, укладання договору доручення на комерційне пред-

ставництво, де вказуються повноваження комерційного представника. Повноваження 
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торговця цінними паперами у відносинах з третіми особами (суб’єктами підприємниць-

кої діяльності) можуть ґрунтуватися на договорі доручення. Представництво в суді – вза-

галі найпоширеніше явище серед населення, кожен звертається до адвокатів, обираючи 

суб’єктивно насамперед за критерієм фідуціарності. Хоча договір доручення і фідуціар-

ний, але передбачає певний захист будь-якої сторони в разі недобросовісності іншої сто-

рони, чим зменшує ризик зловживання кожної зі сторін. 

Таким чином, аналізуючи «представництво шляхом використання договору дору-

чення», зауважимо, що ключові моменти полягають в наявності довіри між контрагента-

ми, ускладненні відносин, суспільній потребі реалізувати та захистити права та інтереси 

не самостійно, а з допомогою третіх осіб (професіоналів), яким виявляємо довіру, на 

яких можна розраховувати в максимально різноманітних сферах з мінімальним викорис-

танням часу та отриманням бажаного результату. Саме договір доручення містить певні 

гарантії, потенційну конкретизацію умов, перелік повноважень і незалежність. У чому й 

передбачається правова гармонія, гармонійне поєднання договору доручення, легітим-

ність якого закріплено в Цивільному Кодексі України, та застосування договору на пра к-

тиці під час реалізації представницьких функцій юристами-практиками. В юридичній 

літературі договір доручення часто називають договором про представництво [6, с 91], 

звичайно добровільне представництво. Ідея представництва, сформована в Римському 

праві, виявилася в формі мандата (договору доручення) і стала універсальною та прида т-

ною не лише в римському праві, але і в сучасній правовій системі України. 
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академії правових наук України 

 

Особливістю системи освіти в сучасному інформаційному суспільстві є її доступність, 

яка забезпечується використанням освітніх технологій. Розвиток сучасних інформаційно-

телекомунікаційних технологій сприяє швидкому доступу до інформації та знань. 

Утворення й поширення світової мережі Інтернет є вагомим внеском в інтегра цію 

всіх видів інформації та надає можливість обміну нею з усіма країнами світу. Викори с-

товуючи мережу Інтернет, ми можемо отримати інформацію з будь-якого джерела, а для 

осіб, які навчаються, – це можливість користування он-лайн ресурсами бібліотек, відео- 

та аудіо записами лекцій, семінарів, віртуальними лабораторіями і тренажерами та ін-

шими веб-ресурсами навчальних дисциплін. 

Становлення та розвиток дистанційної моделі освіти пов’язані з революційними 

змінами суспільства та його переходом з індустріального в інформаційно-мережеве.  

Відповідно до пункту 1.2. Положення про дистанційне навчання, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466, під дистанційним на-

вчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів 

пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої вз а-

ємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому 

середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій [1]. 

Система дистанційного навчання використовується у загальноосвітніх навчальних 

закладах (далі – ЗНЗ), професійно-технічних (далі – ПТНЗ), вищих навчальних закладах 

(далі – ВНЗ), закладах післядипломної освіти або структурних підрозділах вищих навча-

льних закладів, наукових і освітньо-наукових установ, що здійснюють післядипломну 

освіту (далі – ЗПО). 

Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування с у-

часних інформаційно-комунікативних технологій за певними освітньо-кваліфікаційними 

рівнями відповідно до державних стандартів освіти [1]. Це може бути підготовка до 

вступу у навчальні заклади, підготовка іноземців та підвищення кваліфікації працівників. 

Розрізняють дві моделі дистанційної освіти: «британську» та «американську». Пе-

ршу слід розуміти як заочну форму навчання, що потребує організації і забезпечення. 

Британська модель спрямована на самостійне навчання, її обирають люди, які не мають 

часу на денну форму навчання та бажають отримати освіту без відриву від виробництва.  

Американська модель є формою очної освіти. Головною відмінністю від британс ь-

кої моделі є використання у ній новітніх телекомунікаційних технологій. Вона зорієнто-

вана на студентів університетів, які можуть займатися у вечірній час [2, c. 233].  

На наш погляд, ближчою для України є американська модель дистанційної освіти, 

за якої використовуються телекомунікаційні технології та навчання базується на очно-

заочній формі.  
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У зарубіжних країнах така форма професійного навчання як дистанційне виникла 

набагато раніше. Заочне навчання, пов’язане з використанням інформаційних технологій 

(телевізійні, радіо-ресурси, компакт-диски), набуло швидкого розвитку. Спочатку заочне 

навчання перекладалося англійською мовою як «correspondence learning» 

(correspondence – пошта, кореспонденція), але потім було введено термін «distance 

learning» – у перекладі з англійської дистанційне, на відстані. Це свідчить, що нова фо р-

ма навчання має відмінності від заочної форми, яка характеризується як навчання без 

меж, відкрите і доступне незалежно від місцезнаходження, з використанням традиційних 

(радіо, телебачення) та новітніх (аудіо-, відео- конференції, мультимедійні засоби) засо-

бів масової комунікації [3, c. 290].  

Слід зазначити, що в інших країнах світу дистанційна форма прийшла на заміну за-

очній, та остання більше не використовується. В Україні застосовують обидві форми, але 

варто виділити переваги дистанційної форми навчання для попередження узагальнення в 

єдину форму. По-перше, це – гнучкість навчання, тобто можливість викладення матеріа-

лу з урахуванням підготовки та здібностей слухачів, створення окремих сайтів для одер-

жання слухачами детальної інформації з незрозумілих тем. По-друге, актуальність, тобто 

впроваджуються новітні педагогічні, психологічні та методичні розробки, використання 

веб-ресурсів. По-третє, економічна ефективність, дистанційне навчання є дешевшим, за-

вдяки ефективному використанню навчальних приміщень та полегшеному корегуванню 

електронних навчальних матеріалів. По-четверте, активне спілкування між викладачем і 

слухачами, що мотивує до навчання (чат, аудіо-, відеоконференції), і по-п’яте, відсут-

ність географічних кордонів для здобуття освіти, оскільки дистанційні курси можна про-

ходити в різних країнах незалежно від свого місцезнаходження.  

У пункті 2.5. Положення про дистанційне навчання передбачено, що строк навча н-

ня студентів, слухачів, учнів за дистанційною формою встановлюється ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ 

і має бути не меншим, ніж за денною формою за відповідними освітньо-

кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки та спеціальностями. Отже навчання за 

дистанційною формою прирівнюється до денної форми навчання, що означає надання 

більш високого рівня знань порівняно з заочною формою навчання. 

За експертними оцінками США понад 50 % американських компаній застосовують у 

своїй діяльності дистанційну форму навчання, все більше навчальних закладів надають мо-

жливість отримати освіту за дистанційною формою. Порівняння ефективності дистанційної 

та очної форми навчання на основі опитування викладачів ВНЗ США показало: 57 % викла-

дачів вважають, що результати дистанційного навчання не поступаються або перевищують 

результати учнів денної форми навчання, а 33,3 % опитаних очікують, що у найближчий час 

результати дистанційного навчання перевищать результати аудиторного [4, c. 30-31].  

У ПТНЗ України технології дистанційного навчання можуть використовуватись 

при організації навчального процесу за програмами первинної професійної підготовки, 

перепідготовки або підвищення робітничої кваліфікації, а також за навчальними 

програмами з навчальних предметів та професійно-теоретичної підготовки [1]. Практика 

застосування віртуальних тренажерів, електронних лабораторій та практикумів для 

забезпечення надання освітніх послуг з технічних спеціальностей у системі 

дистанційного навчання дозволяє вирішити проблему специфічного викладання 

дисциплін, оскільки дистанційне навчання, в-основному, використовують з економічних 

та юридичних спеціальностей. Це пояснюється тим, що при викладанні технічних 

спеціальностей важливим для слухачів є набуття практичних навичок. Таким чином, 

сьогодні професорсько-викладацький склад скептично ставиться до запровадження 
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дистанційного навчання у ПТНЗ. 

У якості висновку можна зазначити, що головними ознаками дистанційної форми 

навчання є використання засобів інформаційних та комунікаційних технологій, незалеж-

ність суб’єктів навчання від відстані і часу, інтерактивність, що передбачає спілкування 

один з одним у процесі навчання (викладачі-студенти, студенти між собою).  

Система дистанційного навчання швидко розвивається в Україні, тому за умови 

коректної організації такого навчання можна одержати якісну освіту. 
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Питання відповідальності було та залишається одним із пріоритетних елементів в 

системі цивільного права, а також визначається як установлена законом негативна реа к-

ція держави на правопорушення, що виявляється в позбавленні особи певних прав чи 

накладенні на неї обов'язків майнового характеру [1]. 

Слід пригадати, що загальною юридичною підставою всіх видів юридичної 

відповідальності вважається порушення норми права. Фактичною підставою цивільно -

правової відповідальності є правопорушення як юридичний факт.  

Під цивільно-правовою відповідальністю розуміються встановлені державою юриди-

чні наслідки за невиконання (неналежне виконання) особою зобов'язань, що пов'язані з по-

рушенням прав суб’єкта цивільних правовідносин, які передбачені законом або договором. 

За загальним правилом для настання цивільної відповідальності необхідним є о д-

ночасна сукупність наступних елементів: наявність майнової шкоди (у грошовому вира-

зі – майнових збитків); протиправність поведінки, яка полягає в дії чи бездіяльності; 

вина; та причинно-наслідковий зв'язок між збитками та протиправною поведінкою. 
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При цьому, протиправність, шкода та причинний зв'язок розглядаються, як 

об’єктивні умови настання цивільно-правової відповідальності. Вина ж, в свою чергу, 

являється суб’єктивною умовою. 

Однією з головних особливостей цивільно-правової відповідальності є те, що в ок-

ремих випадках така відповідальність настає незважаючи на факт відсутності вини, яка є 

однією з необхідних підстав. Зазначена особливість відрізняє цивільно-правову відпові-

дальність від кримінальної та адміністративної. 

Відповідно до чинного законодавства України, вина визначається як психічне ста-

влення особи до своїх протиправних дій або до бездіяльності та їхніх наслідків у формі 

умислу чи необережності [2].  

Таким чином, під вказаним поняттям вини розуміється невжиття особою всіх за-

лежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання або для запобігання запо-

діянню шкоди. 

Беручи до уваги зазначене вище, виникає логічне питання щодо того, чи може 

суб’єкт цивільних правовідносин бути притягнений до відповідальності , враховуючи 

відсутність вини як однієї з обов’язкових підстав для настання відповідальності. 

До того ж, проблемним залишається питання, пов’язане з доведенням факту вчи-

нення усіх необхідних дій, спрямованих на уникнення завдання шкоди джерелом під-

вищеної небезпеки. Судова практика, яка регулює відповідне питання є досить 

неоднозначною, що в результаті призводить до різних підходів у процесі правозастос у-

вання та тлумачення норм права.  

Провівши дослідження питання щодо особливостей цивільної відповідальності без 

вини, встановлено, що така відповідальність є досить актуальною та може застосовува-

тися до учасників цивільних правовідносин незважаючи на відсутність вини (найчастіше 

така форма відповідальності застосовується до власників майна, яке вважається джер е-

лом підвищеної небезпеки). 

Згідно з нормами Цивільного кодексу України, джерелом підвищеної небезпеки є 

діяльність, пов'язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних зас о-

бів, механізмів та обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, ви-

бухо- і вогненебезпечних та інших речовин, утриманням диких звірів, службових собак 

та собак бійцівських порід тощо, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю 

діяльність здійснює та інших осіб [3]. 

Шкода, яка завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка 

на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, 

оренди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом, використа н-

ня, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку. 

Доречним буде навести приклад настання цивільно-правової відповідальності без 

наявної вини: автомобіль, втративши керування під час їзди, у зв’язку з певними меха-

нічними пошкодженнями завдав шкоду іншим учасникам дорожнього руху. У такому 

випадку, водій буде зобов’язаний відшкодувати завдані збитки, незважаючи на факт від-

сутності вини, так як він є законним власником такого автомобілю. 

У той же час, іноді трапляються випадки, коли власник джерела підвищеної небе з-

пеки, яким завдано шкоду, звільняється від цивільно-правової відповідальності внаслі-

док стихійного лиха (форс-мажорних обставин) незважаючи на наявність чи відсутність 

вини. Наприклад, під час паводку у зв'язку з потоком води, яка затопила місто, трансп о-

ртний засіб, який знаходився на вулиці, вдарив інший автомобіль. У такому випадку, ми 

маємо фактично завдану шкоду власником джерела підвищеної небезпеки, однак врахо-
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вуючи наявність форс-мажорної обставини, під час якої відповідна шкода була завдана, 

власник майна не буде притягнений до відповідальності (у разі підтвердження настання 

такого стихійного лиха).  

Отже, підсумовуючи вищевикладену інформацію, можемо дійти висновку про те, 

що для настання цивільно-правової відповідальності не є обов’язковим наявність вини, 

як одного з чотирьох елементів для притягнення до відповідальності.  

Крім того, враховуючи активний розвиток та збільшення обсягів використання дже-

рел підвищеної небезпеки учасниками цивільних правовідносин, доречним було б приділи-

ти більш детальну увагу питанню регулювання відповідальності без вини, а також процесу 

доведення факту вчинення усіх необхідних дій, які були направлені на запобігання завдання 

шкоди джерелом підвищеної небезпеки або були завдані у зв’язку з стихійним лихом. Та-

кож, на мою думку, було б доречним оновити або запровадити нові рекомендаційні 

роз’яснення вищих судових інстанцій, що призвело б до уніфікації підходів у доказуванні.  
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Одним з критеріїв відповідності певного заходу втручання в право власності з боку 

держави принципу правомірного і допустимого втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 

Першого протоколу, Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) встановлює крите-

рій законності втручання. Тобто, втручання має бути здійснено на підставі закону.  

Принцип верховенства права, який є істотним принципом у практиці ЄСПЛ, вим а-

гає дотримання вимог «якості» закону, яким передбачається втручання у права особи, 

основоположні свободи. Так, у рішенні від 10 грудня 2009 року справі «Михайлюк та 

Петров проти України» (Mikhaylyuk and Petrov v. Ukraine, заява No 11932/02), зазначено: 

«Суд нагадує, що вираз «згідно із законом» насамперед вимагає, щоб оскаржуване втр у-

чання мало певну підставу в національному законодавстві; він також стосується якості 

відповідного законодавства і вимагає, щоб воно було доступне відповідній особі, яка, 
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крім того, повинна передбачати його наслідки для себе, а також це законодавство пови н-

но відповідати принципу верховенства права» (серед багатьох інших, рішення у справі 

«Полторацький проти України» (Poltoratskiy v. Ukraine) від 29 квітня 2003 року, заява № 

38812/97, п. 155) [1].  

Як зазначає ЄСПЛ в своєму рішенні у справі «Гентрих проти Франції» («Hentrich v. 

France») від 22 вересня 1994 року, заява № 13616/88, пункт 42, вимога законності, яка 

випливає з Конвенції, означає вимогу дотримання відповідних положень національного 

закону і принципу верховенства права (рішення у справі «Ентрік проти Франції» 

(Hentrich v. France) від 22 вересня 1994 року, серія А, № 296-A, сс. 19–20, п. 42). Хоча 

проблему відносно тлумачення національного законодавства мають вирішувати переду-

сім національні органи влади, зокрема суди, завдання Суду полягає в тому, щоб з'ясува-

ти, чи не суперечить результат такого тлумачення положенням Конвенції (рішення у 

справі «Кушоґлу проти Болгарії» (Kushoglu v. Bulgaria), заява № 48191/99, п. 50, від 10 

травня 2007 року). Отже, хоча Суд має лише обмежену компетенцію з перевірки дотр и-

мання національного законодавства, він може сформулювати відповідні висновки за 

Конвенцією, якщо встановить, що при застосуванні закону в тій чи іншій справі націон а-

льні суди припустилися явної помилки або застосували його так, щоб ухвалити свавільне 

рішення (рішення у справах «Компанія «Анхойзер Буш» проти Португалії» (Anheuser-

Busch Inc. v. Portugal) [GC], заява № 73049/01, п. 83, ECHR 2007-I, «Кузнецов та інші 

проти Росії» (Kuznetsov and Others v. Russia), заява № 184/02, пп. 70–74 і 84, від 11 січня 

2007 року, «Педурару проти Румунії» (Paduraru v. Romania), заява № 63252/00, п. 98, 

ECHR 2005… (витяги), ««Совтрансавто-Холдинг» проти України» (Sovtransavto Holding 

v. Ukraine), заява № 48553/99, пп. 79, 97 і 98, ECHR 2002VII, згадані вище рішення у 

справах «Беєлєр проти Італії» (Beyeler v. Italy), п. 108, ECHR 2000I, «Кушоґлу проти Бол-

гарії» (Kushoglu v. Bulgaria), пп. 50-52, а також, mutatis mutandis, рішення у справі «Цир-

ліс і Кулумпас проти Греції» (Tsirlis and Kouloumpas v. Greece) від 29 травня 1997 року, 

Reports of Judgments and Decisions 1997III, пп. 59-63) [1]. 

В автентичних (французькою та англійською мовами) текстах Конвенції вираз 

«встановлений законом», кілька разів з’являючись у тексті Конвенції, має різні значення. 

Так, слід зазначити, що у французькому тексті щоразу використовується формула «prvues 

par la lois». При цьому, коли те ж самий французький вираз з’являється у пункті 2 статті 8 

Конвенції, статті 1 Першого протоколу та у статті 2 Протоколу 4 до Конвенції, в англі й-

ському тексті відповідно говориться «згідно із законом» (in accordance with the law), «пе-

редбачено правом» (provided for by law), «згідно з правом» (in accordance with law).  

Таким чином, зіткнувшись з кількома версіями тексту правовстановлюючого мі ж-

народного договору, кожен з яких є однаково автентичним, але не аналогічним, Євро-

пейський суд встановив прецеденту практику, відповідно до якої суд повинен тлумачити 

ці версії таким чином, щоб зблизити їх настільки, наскільки це можливо, що і відповідає 

реалізації цілей і досягнення завдань договору (рішення по справі Вемхоффа («Wemhoff 

v. Germany», від 27 червня 1968 року, пункт 8, а також пункт 4 статті 33 Віденської ко н-

венції від 23 травня 1969 року про право міжнародних договорів).  

Під терміном «закон» [...] слід розуміти як норми, встановлені писаним правом, так 

і правила, що сформувалися у прецедентному праві. Закон має відповідати якісним ви-

могам, насамперед, вимогам «доступності» та «передбачуваності» (рішення у справі 

«Толстой-Милославський проти Сполученого Королівства» (Tolstoy Miloslavsky v. the 

United Kingdom), заява №18139/91, рішення від 23 червня 1995 року, п. 37).  

Також закон має відповідати всім вимогам нормативного акта. «Доступність зак о-
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ну» означає наявність доступу та знань щодо цього закону в суспільстві та у осіб. «Пе-

редбачуваність» означає можливість передбачити певні дії або наслідки, що можуть ви-

никнути в зв'язку із застосуванням закону. Так, ведучи мову про «закон», стаття 1 

Першого протоколу до Конвенції посилається на ту саму концепцію, що міститься в і н-

ших положеннях Конвенції (рішення у справі «Шпачек s.r.o.» проти Чеської Республіки» 

(Špaček s.r.o. v. the Czech Republic), заява № 26449/95, п. 54, від 9 листопад а 1999 року).  

Ця концепція вимагає, перш за все, щоб такі заходи мали підстави в національному 

законодавстві. Вона також відсилає до якості такого законодавства, вимагаючи, щоб 

воно було доступним для зацікавлених осіб, чітким і передбачуваним у застосуванні 

(рішення у справі «Беєлер проти Італії» (Beyeler v. Italy), [ВП], заява № 33202/96, п. 109, 

ECHR 2000-I) [1].  

Суд застосовує певні критерії до аналізу «якості» закону. Основні з них Суд визн а-

чив у рішенні «Санді Таймс» проти Сполученого Королівства» (1979 р.): 1) закон пови-

нен бути досить доступним, він повинен служити для громадянина відповідним 

орієнтиром, достатнім у контексті, в якому застосовуються певні правові норми у відпо-

відній справі; 2) норма не може вважатися законом, якщо вона не сформульована з до с-

татньою чіткістю, яка дає можливість громадянинові регулювати свою поведінку. 

Згодом у рішенні «Мелоун проти Сполученого Королівства» (1984 р.) Суд наголосив, що 

закон має з достатньою чіткістю визначати межі дискреції, наданої компетентним орг а-

нам, і порядок її здійснення з урахуванням законної мети відповідного заходу, щоб за-

безпечити особі належний захист від свавільного втручання. Таким чином, була 

сформульована третя складова частина законності за Конвенцією [2].  

Суд зазначає, що «закон» повинен бути належним чином доступним: громадянин 

повинен мати змогу отримати адекватну інформацію за обставин застосування правових 

норму конкретному випадку. Крім того, норма не може розглядатися як «закон», якщо 

вона не сформульована з достатньою чіткістю, щоб громадянин міг регулювати свою по-

ведінку. Громадянин повинен мати можливість – у разі необхідності за належної право-

вої допомоги – передбачити, наскільки це розумно за конкретних обставин, наслідки, до 

яких може призвести певна дія (рішення у справі «Толстой -Мілославський проти Спо-

лученого Королівства»). Ці наслідки не повинні бути «передбачуваними» з абсолютною 

точністю: досвід показує, що це недосяжно. Знову ж, тоді як певність є дуже бажаною, 

вона може призвести до надмірної закостенілості, а закон повинен пристосовуватися до 

обставин, що змінюються.  

Таким чином, не можна уникнути ситуації, коли багато законів викладені термінами, 

які є, тією чи іншою мірою, неясними і тлумачення та застосування яких є питанням прак-

тики (див. рішення у справі ««Санді Таймс» проти Сполученого Королівства» від 26 квітня 

1979 р., серія А, № 30, п. 49). Наскільки чітко не були б сформульовані правові положення, 

завжди існує елемент судового тлумачення, оскільки завжди існує потреба у роз’ясненні 

спірних питань та в пристосуванні їх до зміни обставин. (Ухвала щодо прийнятності Заяви 

№ 65518/01 «Салов проти України» (Salov v. Ukraine) від 27 квітня 2004 р.). 

Наближаючись до основної концепції підходу Європейського суду до розуміння 

понять «закон» і «встановлений законом», слід враховувати, що Європейський суд у сво-

їй прецедентній практиці зазначає наступне: слово «закон» у виразі «встановлений зако-

ном» охоплює не тільки статути, але і неписане право. Як показує практика, 

Європейський суд не надає значення тій обставині, що «інститут неповаги до суду» є д і-

тищем загального права, а не законодавства. Постанова про те, що обмеження, накладене 

в силу загального права, не відноситься до обмежень, «встановленим законом», лише на 



96 

тій підставі, що воно не закріплено в законодавстві. Така постанова йшла би в явне пр о-

тиріччя з наміром укладачів Конвенції. 

Таким чином, ЄСПЛ визначив основні категорії якості закону: передбачуваність, 

доступність і верховенство права. Ці категорії охоплюють правові стандарти, які визн а-

чають зміст і форму «закону». Зокрема, Судом виділяються змістовні характеристики 

(обсяг, межі, умови) владних повноважень, які з точки зору форми зовнішнього прояву 

визначаються законодавцем і судовою практикою. У контексті розмежування та розгл я-

ду співвідношення категорій «право» і «закон» варто зазначити, що «закон» дедалі ча с-

тіше розуміють не як закон у строгому, спеціальному сенсі (як акт верховної влади і 

джерело вищої юридичної сили), а як офіційне джерело юридичних норм [3]. 
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Останніми роками значно посилився вплив суспільної активності на сферу функці-

онування державного апарату. Безумовно, громадський контроль ефективно позначаєть-

ся на діяльності суддів, прокурорів та загалом системи правоохоронних органів. 

Водночас ця форма реалізації демократії, яка розглядається як спосіб забезпечення за-

конності, зокрема в межах діяльності органів прокуратури, має певну специфіку, знач-

ною мірою ідентичну із судовою владою. Це пов’язано насамперед із тим, що його 

здійснення у класичному розумінні неможливе без фактичного втручання у діяльність 

органів прокуратури та прокурорів, порушення їх незалежності. Однак такий контроль 

потрібний і є позитивним чинником у питаннях забезпечення підтримки громадськістю 

реформ інституту прокуратури, підвищення авторитету та довіри громадян до нього. 

Використовуючи загальноправові механізми звернень громадян, кожен громадянин 

у межах цих заходів може дізнатися про діяльність органів прокуратури, що є важливим 

інструментом громадського контролю. Діяльність недержавних мас-медіа, враховуючи 

зростання чисельності користувачів мережі Інтернет та електронних ЗМІ, можна також 



97 

виокремити у напрям громадського контролю прокуратури. 

У контексті запровадження з квітня 2017 року прокурорського самоврядування та фун-

кціонування органів, що забезпечують діяльність прокуратури, повноваження з добору кан-

дидатів на посаду прокурора та розгляду дисциплінарних скарг покладається на 

колегіальний орган Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів (КДКП). Враховую-

чи, що до складу КДКП входять одинадцять членів, більшість з яких призначаються не з чи-

сла прокурорів (вчені, адвокати, особи, призначенні Уповноваженим ВРУ з прав людини), це 

дає підстави вважати діяльність КДКП, з певною мірою умовності, інститутом громадського 

контролю. Також згідно з ч. 5 ст. 32 Закону України «Про прокуратуру» громадські організа-

ції та фізичні особи можуть подавати до КДКП інформацію щодо доброчесності кандидатів 

на посаду прокурора протягом одного місяця з дня офіційного оприлюднення списку канди-

датів, які успішно склали кваліфікаційний іспит. Зазначені дані є предметом розгляду КДКП. 

Отже, членство вчених та правозахисників у складі КДКП є позитивним фактором 

для встановлення довіри громадян щодо її діяльності. Крім того, функціонування КДКП 

створює нову платформу для розгляду дисциплінарних скарг громадян стосовно непра-

вомірної та неетичної поведінки прокурорів, неналежного виконання чи невиконання 

ними своїх службових обов’язків під час виявлення зазначених фактів. 

Аналізуючи практичну площину правовідносин прокуратури та інститутів грома-

дянського суспільства, доцільно зауважити, що значна зацікавленість як керівництва ор-

ганів прокуратури, так і громадськості в утворені інтегрованих механізмів громадського 

контролю за діяльністю органів прокуратури та прокурорів забезпечила формування 

спеціальних інституційних форм його здійснення. 

Наприклад, до таких слід зараховувати консультативні ради при органах прокура-

тури. До їх складу можуть входити представники об’єднань громадян, правозахисних, 

профспілкових організацій, ЗМІ, народні депутати України, науковці та інші представ-

ники інститутів громадянського суспільства. За правовим статусом вони є постійно дію-

чими колегіальними консультативними органами. 

Утім, враховуючи відсутність чіткого законодавчого регулювання у цій сфері та іс-

нування низки особливостей їх діяльності, склалася різна практика щодо формування 

персонального складу таких консультативних рад, визначення завдань та повноважень, 

ухвалення та реалізації їхніх рішень органами прокуратури. В окремих випадках взагалі 

обґрунтовується відсутність законодавчих підстав для їх функціонування. 

На нашу думку, громадський контроль органів прокуратури у зазначеній інституційній 

формі, з одного боку, дозволяє активно і предметно взаємодіяти, а також комунікувати з 

громадськістю через делегованих інститутами громадянського суспільства представників, з 

іншого – попереджувати та не допускати зі сторони громадськості: втручання у роботу про-

куратури; перебирання на себе повноважень правоохоронної системи; здійснення неправо-

мірного тиску на прокурорів при виконанні службових обов’язків тощо. 

Також інституційною формою громадського контролю за діяльністю прокурорів 

можна вважати заснований у лютому 2016 року Комітет етики правосуддя (Комітет) 

громадською організацією «Відкрита Україна». Комітет розглядає звернення про факти 

порушення вимог етики та професіоналізму суддями, прокурорами і адвокатами з усієї 

України з метою утвердження високих стандартів правосуддя.  

Ще одним напрямом реалізації громадського контролю в органах прокуратури мо-

жна вважати запровадження на підставі ст. 9, ст. 19 та п. 5 розділу ХІІІ «Перехідні поло-

ження» Закону України «Про прокуратуру» з 24 червня 2016 року в органах прокуратури 

таємної перевірка доброчесності прокурорів.  
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Таким чином, у чинному законодавстві України не передбачено спеціальних меха-

нізмів та форм здійснення громадського контролю за діяльністю органів прокуратури та 

прокурорів. Водночас існує практична необхідність у концептуальному нормативно-

правовому врегулюванні його здійснення представниками громадського сектору контро-

лю у цій сфері. Однак значною проблемою у вирішенні цього питання є встановлення 

меж та обсягів такого контролю для запобігання втручанню у процесуальну діяльність 

прокурорів під виглядом громадського контролю. Безумовно, у такому випадку предме-

том контролю не можуть бути конкретні кримінальні провадження, у яких прокурори 

здійснюють процесуальне керівництво або підтримують публічне обвинувачення, а та-

кож інші юридичні провадження, що перебувають у роботі прокурорів.  

На нашу думку, громадський контроль в органах прокуратури можливий та доціль-

ний за напрямами, що стосуються:  

 процедур добору, переведення прокурорів і кар’єрного зростання;  

 доброчесності та способу життя прокурорів, їх сімей;  

 додержання прокурорами вимог професійної етики та поведінки;  

 забезпечення вимог законодавства щодо незалежності прокурорів; 

 реалізації процедур службових перевірок (розслідувань) та дисциплінарної від-

повідальності в органах прокуратури (розгляд дисциплінарних проваджень). 

Загалом проблема громадського контролю за діяльністю органів прокуратури та 

прокурорів є малодослідженою. Подальшого наукового опрацювання потребують пи-

тання щодо форм, методів такого контролю; вироблення та закріплення у законодавстві 

чітких механізмів громадського контролю у цій сфері. 
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ЕКСПЕДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

МАМЧИНА Анастасія Григорівна,  

студентка магістерського рівня 

факультету економіки і права Київського 

національного лінгвістичного університету 

 

Транспортно-експедиторська діяльність є одна з основних складових у транспорт-

ній сфері. Коли у суб'єктів господарювання виникає необхідність в перевезенні товарів, 

вони звертаються до експедиторів. Роль експедиторів полягає у підготовці вантажів до 

перевезень, супроводі їх на шляху прямування та забезпечення відповідності вимог відп-

равників щодо доставки вантажів. Проте, на сьогодні створилося враження, що сфера 

надання транспортних послуг в Україні занепадає. Це пов’язано з постійними змінами та 

суперечностями у законодавстві, які, в свою чергу, ускладнюють роботу транспортних 

компаній, що діють на вітчизняному і зарубіжних ринках та породжують все нові суп е-

речності при практичному використанні нормативно-правових актів, що регулюють тра-

нспортно-експедиторську діяльність в Україні. 

Питання правового регулювання транспортно-експедиторської діяльності та право-

вої природи договору транспортного експедирування досліджувалися як зарубіжними 
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ученими (Н.В. Морозова, О.В. Ребриков, А.І. Хаснутдинов, С.П. Хмельов), так і багатьма 

вітчизняними ученими і фахівцями (А.С. Макаренко, А.М. Бондарева, О.О. Боярський, 

Д.І. Горбунова, Н.П. Бортник, С.С. Єсімов, Н.В. Троцюк, А.М. Сиротюк, А.А. Лічман, 

Я.Г. Рябцева). 

Проте, незважаючи на появу за останні роки спеціальних наукових публікацій, поза 

увагою авторів залишились аналіз Закону України «Про транспортно-експедиторську 

діяльність» (далі – Закон) та його роль у формуванні ефективної транспортно-

експедиторської діяльності в України. 

Метою статті є аналіз нормативно-правового забезпечення регулювання транспорт-

но-експедиторської діяльності та визначення напрямів його вдосконалення.  

Наша держава, створюючи сприятливі умови для реалізації транспортно-

експедиторської діяльності, повинна вдосконалювати правові умови, оскільки вони визна-

чають права та обов’язки учасників транспортно-експедиторської діяльності, регламентують 

їх поведінку. Досконалість правового забезпечення безпосередньо впливає на обсяги транс-

портно-експедиторської діяльності на території України, що потребує концентрації уваги на 

правовому механізмі державного регулювання розвитку транспортно-експедиторської діяль-

ності. У нашій країні, транспортно-експедиторська діяльність регулюється ЦК України, ГК 

України, законами України як «Про транспорт», «Про зовнішньоекономічну діяльність», 

«Про транзит вантажів», «Про транспортно-експедиторську діяльність», транспортними ста-

тутами, кодексами та іншими нормативно-правовими актами. 

Слід зазначити, що Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» є 

більш пізнім законом у порівнянні з іншими нормативно-правовими актами, тому його 

норми мають пріоритетне значення щодо норм інших законодавчих актів.  

Вказана мета та вищезазначений факт обумовили необхідність детального аналізу 

чинного Закону, виявлення прогалин та запропонування шляхів їх усунення та 

вдосконалення Закону. 

Відповідно до ст. 1 Закону транспортно-експедиторська діяльність – це підприєм-

ницька діяльність із надання транспортно-експедиторських послуг з організації та забез-

печення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів Таким 

чином, Закон визначає основні організаційні положення транспортно -експедиторської 

діяльності в Україні. Згідно до змісту ст. 929 ЦК України замовник отримує послугу з 

перевезення вантажу, а експедитор за винагороду організовує таке перевезення (крім 

власне транспортних послуг надає доволі широкий діапазон супроводжуючих послуг: 

перевірка стану та кількості вантажу, збереження вантажу до його привезення у пункт 

призначення, завантажувати та вивантажувати, сплачувати платежі, отримувати необ-

хідні для надання послуг документи тощо). Вищевказані послуги експедитор може вик о-

нувати сам або ж залучати інших виконавців. Іншими словами, якщо власник вантажу 

знає, куди йому потрібно доставити вантаж, а перевізник знає, яким чином це здійснити, 

то експедитор знає, як доставити вантаж в потрібне власникові вантажу місце з на ймен-

шими витратами. Останнім часом таке розуміння сутності транспортно-експедиційної 

діяльності стало переважати і в нашій країні. Експедитор перестає сприйматися як лю-

дина зі стосом паперів, що сидить в кабіні автомобіля поруч з водієм, і перетворюється в 

того, ким він є насправді, – в організатора перевезення. 

На сьогодні наявний більш ніж десятирічний досвід практичного використання по-

ложень Закону. Проте, існує ряд актуальних проблем щодо транспортно -експедиційної 

діяльності в Україні, адже останні зміни до Закону були внесені аж 03 серпня 2012 року.  

Необхідно розглянути наступні проблеми, що виникають за реалізації цього Закону. 
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Закон за своїм змістом є законом, який регулює взаємовідносини тільки 

експедиторів та їх клієнтів, оскільки, в Законі передбачені права і обов'язки лише 

зазначених двох осіб. Тим часом до складу учасників транспортно-експедиторської 

діяльності входить багато інших суб'єктів господарювання (підприємництва), які 

виступають в якості фактичних (безпосередніх) виконавців робіт і послуг, серед яких, 

транспортні агенти та перевізники вантажів, які як формально, так і по суті займають 

провідне місце у цій сфері. Тому необхідно доповнити Закон нормами, які регулювали 

права та обов’язки усіх учасників транспортно-експедиторської діяльності. 

Це лише сприятиме побудові юридично вірних, економічно прийнятних і безпеч-

них взаємин останніх з експедиторами і клієнтами. І тільки після цього, новий Закон м а-

тиме змогу стати законом для всіх учасників транспортно-експедиторської діяльності, а 

не тільки для клієнтів, та експедиторів. 

Варто зазначити, що на сьогодні низку положень ЦК та ГК України учасниками 

транспортно-експедиторської діяльності з багатьох причин просто не виконуються. На-

приклад, в більшості угод між клієнтами і експедиторами, які містять елементи договору 

доручення, не передбачена видача клієнтом доручення експедитору, чим порушуються 

вимоги ст. 1007 ЦК України. Тому буде зовсім не зайвим певною мірою навіть продуб-

лювати чи розтлумачити положення ГК та ЦК України за текстом нової редакції Закону. 

Принциповим недоліком Закону є відсутність визначення того, що будь-який 

договір транспортного експедирування завжди є змішаним договором, який містить 

елементи договору доручення або договору комісії, тому доречним буде доповнити 

чинну редакцію ст. 9 Закону чітким визначенням того, що договір транспортного 

експедирування є таким, за яким, в будь-якому випадку, експедитор діє за рахунок та за 

дорученням клієнта. 

Крім того, чинна редакція Закону не містить статей, наявність яких дозволила б з а-

стосовувати їх відповідно до особливостей вільного ринку послуг, наприклад, не освіт-

лені питання конкуренції, етики ділових відносин, комерційної таємниці, правового 

статусу майна (перевезених вантажів, речей клієнтів тощо). 

Варто звернути увагу на ст. 14 та 15 Закону, що стосуються відповідальності 

експедитора і клієнта та вирішення спорів, які виникають під час здійснення 

транспортно-експедиторської діяльності. Зокрема, користуючись тільки Законом, 

неможливо встановити відповідальність усіх учасників транспортно-експедиторської 

діяльності. Тому доречно було б викласти зміст ст. 15 у такій редакції: «Спори, що 

виникають під час виконання робіт учасниками, безпосередньо пов’язаних з 

організацією та забезпеченням перевезень вантажу різними видами транспорту 

вирішуються відповідно до вимог законодавства». 

Отже, підсумовуючи вищевикладене, необхідно зазначити, що, транспортно-

експедиторська діяльність в Україні загалом набуває все більшого розвитку, тяжіючи 

тим самим до європейських розвинутих країн, проте існує ще безліч невирішених 

проблем, на які варто звернути увагу і посприяти їхньому розв’язанню. Важливо 

врахувати зарубіжний досвід і працювати над виправленням вказаних помилок і 

проблем. Тому Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність», яким 

керуються учасники транспортно-експедиторської діяльності, при здійсненні ними своєї 

професійної діяльності, потребує радикальної переробки змісту його положень у формі 

підготовки нової редакції цього Закону. 
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СЕКЦІЯ 4.  
 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ГОСПОДАРСЬКО-

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО. 

АГРАРНЕ ПРАВО. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО. 

ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО 

 

 

 

ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК 

СУБ’ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ДЕРЖАВИ 
 

ЄМЕЦЬ Леонід Олександрович, 

к.ю.н, доцент, народний депутат 

України, заслужений юрист України 

 

Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середо-

вища» екологічні права громадян забезпечуються участю громадських організацій та 

громадян у діяльності щодо охорони навколишнього природного середовища та здійс-

ненням державного та громадського контролю за додержанням законодавства про охо-

рону навколишнього природного середовища [1]. Інші форми участі громадськості, у 

тому числі щодо прийняття управлінських рішень в сфері охорони навколишнього пр и-

родного середовища та забезпечення екологічної безпеки, зазначені й у міжнародних н о-

рмативних актах, що ратифіковані Україною. 

Зважаючи на вищезазначене, слід виокремити наступні напрями діяльності інститу-

тів громадянського суспільства щодо реалізації державної політики в сфері екологічної 

безпеки та охорони навколишнього природного середовища. 

1. Діяльність громадських природоохоронних організацій. Громадські організа-

ції можуть брати участь в управлінні галуззю охорони навколишнього природного сер е-

довища та у сфері екологічної безпеки, якщо така діяльність передбачена їх статутами, 

зареєстрованими відповідно до законодавства України. Зокрема, громадські природоо-

хоронні організації мають право: 

 брати участь у розробці планів, програм, пов’язаних з охороною навколишнього 

природного середовища, розробляти і пропагувати свої екологічні програми; 

 за погодженням з місцевими радами за рахунок власних коштів і добровільної 

трудової участі членів громадських організацій виконувати роботи по охороні та відтво-

ренню природних ресурсів, збереженню та поліпшенню стану навколишнього природно-

го середовища; 

 брати участь у проведенні центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навк о-

лишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 
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природних ресурсів, перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями 

природоохоронних планів і заходів; 

 проводити громадську екологічну експертизу, обнародувати її результати і пере-

давати їх органам, уповноваженим приймати рішення; 

 подавати до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок пору-

шення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в тому числі 

здоров'ю громадян і майну громадських організацій; 

 брати участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з екологічних 

питань [1]. 

Відповідно до положень Водного та Лісового кодексів України зазначені організа-

ції мають право: 

 брати участь у проведенні центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навк о-

лишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів, перевірок виконання водокористувачами водоохоронних правил і 

заходів та вносити пропозиції з цих питань; 

 здійснювати громадський контроль за використанням і охороною вод та відтво-

ренням водних ресурсів; 

 одержувати у встановленому порядку інформацію про стан водних об’єктів, 

джерела забруднення та використання вод, про плани і заходи щодо використання і охо-

рони вод та відтворення водних ресурсів [2]; 

 брати участь у розробці планів, програм, пов’язаних з охороною, захистом, вико-

ристанням та відтворенням лісів; 

 вільного доступу до інформації про стан лісів та ведення господарства в них; 

 вносити пропозиції щодо розроблення нормативно-правових актів з питань ве-

дення лісового господарства та внесення змін до них [3]. 

Слід зазначити, що в свою чергу центральні та місцеві органи виконавчої влади, а 

також органи місцевого самоврядування під час розробки екологічних програм мають 

обов’язок залучати громадськість до їх підготовки шляхом оприлюднення проектів еко-

логічних програм для їх вивчення громадянами, підготовки громадськістю зауважень та 

пропозицій щодо запропонованих проектів, проведення публічних слухань тощо [1].  

2. Діяльність громадських інспекторів з охорони довкілля та інших громадських 

інспекторів у відповідних галузях суспільних відносин пов’язаних із охороною приро-

дного середовища. Громадські інспектори з охорони довкілля мають наступні права: 

 спільно з працівниками органів Державної екологічної інспекції, інших держа в-

них органів брати участь у проведенні перевірок додержання підприємствами, установа-

ми, організаціями всіх форм власності та громадянами вимог природоохоронного 

законодавства, норм екологічної безпеки охорони, раціонального використання та відт-

ворення природних ресурсів;  

 за направленням органу Державної екологічної інспекції проводити рейди та 

перевірки; 

 складати протоколи про адміністративні правопорушення при виявленні пору-

шень природоохоронного законодавства і подавати їх відповідному органу Державної 

екологічної інспекції для притягнення винних до відповідальності;  

 роз’яснювати громадянам вимоги природоохоронного законодавства та їх 

екологічні права [1, 4].  
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Цими інспекторами також здійснюється громадський контроль за використанням та 

охороною земель, використанням і охороною вод, охороною, захистом, використанням 

та відтворенням лісів, у сфері поводження з відходами та у галузі охорони атмосферного 

повітря [2, 3]. 

За громадськими інспекторами рибоохорони чинними нормативними актами закр і-

плені наступні повноваження: 

 спільно з працівниками органів рибоохорони брати участь у проведенні перевірок 

дотримання вимог законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних бі-

оресурсів рибодобувними підприємствами, установами та організаціями (незалежно від 

форм власності), громадянами, які здійснюють вилучення водних біоресурсів; 

 проводити у випадках, передбачених законом, фотографування, звукозапис, кіно- 

та відеозйомку як допоміжні засоби для попередження і розкриття порушень законода в-

ства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів; 

 роз’яснювати громадянам вимоги законодавства у галузі охорони, використання 

і відтворення водних біоресурсів [5]. 

3. Участь індивідуальних та колективних суб’єктів у здійсненні екологічної 

експертизи. 

Об’єктами екологічної експертизи є проекти законодавчих та інших нормативно-

правових актів, документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів, 

речовин, продукції, генетично модифікованих організмів, реалізація яких може призве с-

ти до порушення екологічних нормативів, негативного впливу на стан навколишнього 

природного середовища.  

Громадська екологічна експертиза може здійснюватися в будь-якій сфері діяльності, 

що потребує екологічного обґрунтування, за ініціативою громадських організацій чи інших 

громадських формувань. Вона може здійснюватися одночасно з державною екологічною 

експертизою шляхом створення на добровільних засадах тимчасових або постійних еколо-

го-експертних колективів громадських організацій чи інших громадських формувань [6].  

Як висновки до наведеного матеріалу, можемо зазначити наступне: 

1. Чинним законодавством України та міжнародно-правовими актами закріплено 

право інститутів громадського суспільства та окремих громадян приймати участь у фо р-

муванні політики держави в сфері екологічної безпеки та охорони навколишнього при-

родного середовища, як необхідної її складової. Громадяни мають здійснювати 

відповідні права як індивідуально, так і в колективному порядку. 

2. Як у складі громадських природоохоронних організацій, та і в індивідуальному 

порядку громадяни можуть приймати участь в обговореннях проектів нормативних ак-

тів, державних та регіональних програм з питань екологічної безпеки та охорони навк о-

лишнього природного середовища, громадській екологічній експертизі; брати участь у 

розгляді місцевими радами та державними органами питань, пов’язаних з використан-

ням і охороною природних ресурсів та їх впливу на стан екологічної безпеки в державі та 

окремих регіонах країни. 

3. Як індивідуальні суб’єкти громадяни здійснюють контроль за охороною, раці о-

нальним використанням та відтворенням природних ресурсів, станом атмосферного п о-

вітря, за дотриманням правил поводження з відходами, мають право брати участь у 

проведенні перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями всіх форм 

власності та громадянами вимог природоохоронного законодавства, норм екологічної 

безпеки. Такі заходи вони здійснюють, зокрема, у якості громадських інспекторів з охо-

рони довкілля та громадських інспекторів рибоохорони. 
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ДЖЕРЕЛА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА 

ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
 

ЗАБРОДІН Олексій Михайлович, 

арбітражний керуючий, адвокат  

 

Актуальність наукового дослідження правового регулювання банкрутства держа в-

них підприємств в Україні та розробки пропозицій щодо внесення змін до чинного зак о-

нодавства у даній сфері обумовлюється декількома чинниками: 

1) набранням 19.01.2013 чинності нової редакції Закону України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та приведення відповідно 

до цього Закону підзаконних нормативно – правових актів, в тому числі, що регулюють 

питання банкрутства державних підприємств; 

2) необхідністю аналізу причин неоднакового застосування норм права в аналогі ч-

них спорах у справі про банкрутство та упорядкування судової практики вирішення сп о-

рів між учасниками провадження у справі про банкрутство; 

3) позитивними змінами у динаміці застосування судами України, в тому числі, і 

господарськими, прогресивних положень Рішень Європейського Суду з прав людини у 

майнових спорах фізичних та юридичних осіб проти держав; 

4) необхідністю подолання невиправданого затягування судового провадження у 

справах про банкрутство, що іноді затягується на роки та десятиріччя, та зменшення ви-

трат на його проведення. Так, відповідно до даних, зібраних за методологією рейтингу 
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Doing Business, серед усіх компонентів рейтингу в Україні найгірший стан справ з врегу-

люванням процедури неплатоспроможності, середня тривалість процедури банкрутства 

підприємства, описаного методологією рейтингу, складає 2,9 років (для порівняння, у 

розвинених країнах- членах ОЕСР – 1,7 роки), а її вартість – 42% від вартості майна бор-

жника (9% для країн-членів ОЕСР). Вітчизняна процедура банкрутства забезпечує пове-

рнення кредиторові – 8,3%. За цим показником Україна ділить з Камбоджею 161-162 

місце серед 165 країн, у яких існує судова процедура банкрутства [1]; 

5) невиправданістю, на думку авторів, декриміналізації Законом України від 15 л и-

стопада 2011 року №4025-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» 

таких складів злочинів, як приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконні 

дії у разі банкрутства та фіктивне банкрутство; соціальна та економічна обумовленість 

криміналізації зазначених діянь [2]; 

6) важливістю забезпечення впливу Держави на економіку шляхом збереження та 

примноження за органами державної влади не лише адміністративних, а й ринкових м е-

тодів регулювання економічної сфери, одним із найважливіших інструментів чого є ві д-

новлення платоспроможності фінансово нестійких державних підприємств. 

За таких обставин слід визначити ієрархію джерел правового регулювання банкрут-

ства державних підприємств. 

1. Міжнародно-правові договори, до яких належать загальні (Конвенція про захист 

прав людини і основоположних свобод, Міжнародний пакт ООН про економічні, соціа-

льні та культурні права, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права), галузе-

ві (Конвенція країн СНД про правову допомогу і правові стосунки у цивільних, сімейних 

і кримінальних справах, Договір між Україною та Корейською Народно-Демократичною 

Республікою про правову допомогу в цивільних та кримінальних справах) та спеціальні 

(зокрема, Європейська конвенція про деякі міжнародні аспекти банкрутства (Стамбул, 5 

червня 1990 року) – не підписана та не ратифікована Україною, Директива 2001/17/ЄС 

про реорганізацію та ліквідацію страхових організацій, Директива 80/987 про наближе н-

ня законодавства держав – членів ЄС у сфері захисту прав працівників у разі неспром о-

жності їх роботодавця, Типовий Закон ЮНСІТРАЛ (Комісія ООН з права міжнародної 

торгівлі) «Про транскордонну неспроможність» від 15 грудня 1997 року, Регламентом 

Ради (ЄС) «Про провадження у справах про неплатоспроможність» від 29 травня 2000 

року № 1346/2000 та інші) [3]. 

2. Закони України. До законодавчих актів, що регулюють досліджувану сферу пра-

вовідносин, належать Конституція України, ЦК України, ГК України, Закон України 

«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Госпо-

дарський процесуальний кодекс України, Закон України «Про міжнародне приватне пра-

во», Закон України «Про міжнародні договори України», Закон України «Про 

управління об’єктами державної власності», Закон України «Про особливості управління 

об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі». 

Однак, спеціальним законодавчим актом, що регулює провадження у справах про 

банкрутство є виключно Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника 

або визнання його банкрутом», частиною 1 статті 2 якого встановлено, що провадження 

у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним 

кодексом України, іншими законодавчими актами України [4]. 

Саме тому господарські суди, приймаючи рішення у справах про банкрутство, 

майже не здійснюють посилання на норми Господарського кодексу України, а керуються 
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виключно нормами Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом». 

3. Підзаконні нормативно-правові акти. До таких нормативно-правових актів мож-

на віднести Постанови КМУ № 38 від 30 січня 2013 року «Про затвердження Порядку 

погодження умов і порядку проведення санації державних підприємств до порушення 

провадження у справі про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування» , 

№339 від 15 травня 2013 року «Про реалізацію статті 85 Закону України «Про віднов-

лення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», №244 від 01 квітня 

2013 року «Про затвердження Порядку відчуження у процедурі санації майна боржника 

шляхом заміщення активів», накази Міністерств та органів управління майном боржника 

про затвердження порядку погодження планів санації, мирових угод, переліків ліквіда-

ційної маси, порядок вибору організатора аукціону та проведення прилюдних торгів та 

інші нормативно-правові акти. 

4. Рішення Європейського суду з прав людини. Згідно з частиною 1 статті 17 Закону Ук-

раїни «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» 

суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.  

5. Постанови Верховного Суду України. За приписами частини 3 статті 82 ГПК Ук-

раїни при виборі і застосуванні правової норми до спірних правовідносин суд враховує 

висновки Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами 

розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 час-

тини першої статті 111-16 цього Кодексу.  

6. Правотворчість Вищого господарського суду України. На цей час правове регу-

лювання досліджуваної теми фактично здійснюється, зокрема, Постановою ВГСУ від 

17.12.2013 № 15 «Про затвердження Положення про порядок проведення санації до п о-

рушення провадження у справі про банкрутство», що прийнята відповідно до статей 5, 6 

Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його ба н-

крутом» та яка встановлює порядок та умови досудової санації, що суперечить зазначе-

ним нормам Закону, однак є обов’язковими в силу безпосередніх вказівок цих же норм, а 

також Постановою ВГСУ від 14.07.2016 №8 «Про затвердження нової редакції Поло-

ження про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного 

керуючого у справах про банкрутство», яка прийнята відповідно до частини 1 статті 114 

Закону та додатково погоджена із Міністерством юстиції, що виконує повноваження 

державного органу з питань банкрутства [4].  

7. Судова практика господарських судів апеляційної та касаційної інстанцій: інфо-

рмаційні листи, узагальнення, роз’яснення, постанови Пленуму, судові рішення в аналогі-

чних справах. На жаль науковці, що займаються дослідженням проблематики правового 

регулювання банкрутства в Україні, як правило, не виділяють судову практику судів ви-

щих інстанцій як джерело права. Однак, суди, будучи заінтересованими в тому, щоб ви-

несене ними рішення було залишене без змін судами вищих інстанцій, досить часто 

підсилюють свою правову позицію посиланням на інформаційні листи, узагальнення, 

роз’яснення, постанови Пленуму та постанови Вищого господарського суду України, а 

іноді, – і на постанови апеляційних судів за відсутності сформованої практики ВГСУ з 

певного питання.  
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Існуючі у сучасній економіці України форми інтегрованих бізнес-структур (ІБС) 

обумовлені чинним законодавством України, яке дозволяє створювати два типи інтегр а-

ційних утворень – інституціональні та добровільні. 

Добровільні об'єднання ІБС створюються суб'єктами господарювання за різними 

принципами й цілями. Характерними для вітчизняного ринку формами ІБС є: асоціації; 

корпорації; господарські асоціації; трести. 

Господарські асоціації – договірні об'єднання підприємств і організацій, які ство-

рюються для спільного виконання однорідних функцій та координації загальної діяльн о-

сті. Господарські асоціації мінімально обмежуючи дії членів що входять до них. 

Учасники асоціації мають право входити до будь-яких інших асоціацій [2]. 

Асоціація – договірне об'єднання, створене з метою постійної координації 

господарської діяльності [2]. Асоціація координує загальні розробки й дослідження, 

здійснює для учасників юридичний супровід діяльності, забезпечує консультації з 

питань правового регулювання підприємницької діяльності, експортно-імпортних 

операції, кредитування. 

Крім вищезазначеного асоціація виконує інформаційні функції, а саме:  забезпечує 

учасників ринковою інформацією, рекламою, інформацією щодо технічних розробок, 

даними стосовно промислових стандартів, статистичною інформацією. 

Важливою сферою діяльності асоціації є забезпечення вектору розвитку її членів, та 

пошук нових ринків збуту. 

У зв’язку із тим, що асоціація є об’єднанням, яке забезпечує членів можливістю 

ефективно реалізовувати продукцію, розширювати сфери збуту, створювати стандарти 

асоціації з питань галузевих класифікаторів якості, надійності, умов праці, рівня кваліф і-

кації працівників господарських об'єднань, ця форма стала найпоширенішою як на тери-
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торії України, так і у світі. 

Так загальновідомими вітчизняними асоціаціями є Асоціація українських підпр и-

ємств целюлозно-паперової галузі «Укрпапір»; Асоціація «Підприємств інформаційних 

технологій»; Асоціація «Меблідеревпром». 

Корпорацією, відповідно до частини 3 статті 120 Господарського кодексу України, 

є договірне об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і 

комерційних інтересів підприємств, що об’єдналися, з делегуванням ними окремих 

повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам 

управління корпорації [1]. 

Термін «корпорація» найширшого використання дістав у США. Для законодавства 

Англії більш уживаним є термін «компанія» (The company). Хоча у Законі Англії від 11 

березня 1985 р. «Про компанії» (Companies Act) застосовуються також терміни «корп о-

рація» (ст. 13) і «асоціація» (ст.ст. 7, 11 та ін.) [3]. Ці терміни, у розумінні вказаного з а-

кону, не означають якихось самостійних організаційно-правових форм юридичних осіб 

[3]. На відміну від Англіїї та США, в Україні, згідно діючого законодавства, корпорація 

може засновуватися двома і більше суб’єктами за рахунок об’єднання підприємств. Ме-

тою діяльності корпорації є: здійснення господарської діяльності, у тому числі підприє-

мницької з метою отримання прибутку, об’єднання виробничої, наукової та іншої 

діяльності підприємств–учасників з делегуванням ними окремих повноважень централі-

зованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації [3]. 

Учасники корпорації вносять на умовах і в порядку, передбачених її установчими док у-

ментами, майнові внески (вступні, членські, цільові тощо). При цьому майно передається 

корпорації його учасниками у господарське відання, або в оперативне управління [3]. 

Між учасниками корпорації виникають організаційно-господарські відносини. Згідно ча-

стини 4 статті 123 Господарського кодексу України підприємства - учасники корпорації 

не відповідають за зобов’язаннями корпорації в цілому, якщо інше не передбачено уст а-

новчим договором або статутом [1]. Загальновідомими корпораціями України є Корп о-

рація «Богдан», Корпорація «УкрАвто». 

Трест – це об’єднання ряду підприємств однієї або декількох галузей 

промисловості, учасники якого втрачають власність на засоби виробництва та 

виготовлений продукт, виробничу та комерційну самостійність. Таким чином 

відбувається об’єднання виробництва, процесу збута, фінансів, управління, а в 

залежності від суми вкладеного капіталу власники окремих підприємств, що входять до 

складу тресту, отримують акції тресту, які дають їм право брати участь в управлінні і 

привласнювати відповідну частку прибутку [4]. Спираючись на свою владу, компанії -

трести мають можливість проводити в межах своїх галузей вигідну їм політику і 

примушувати слідувати їй інших галузевих виробників. 

З кінця XIX – початку XX ст. у зв’язку з придбанням трестами величезної ринко-

вої влади сам термін «трест» став синонімом монополії. Як зазначають науковці, в цей 

час правова форма довірчої власності використовувалася для об'єднання кількох кор-

порацій (супероб’єднання) у одне таке об’єднання (трест), в результаті чого, фірми що 

входили до його складу передавали всі свої цінні папери з правом голосу спеціальним 

довіреним особам.  

Довірені особи ставали вищим органом управління для всіх фірм. Акціонери, які 

увійшли в трест корпорацій замість старих акцій отримували в певній пропорції сертифі-

кати тресту. Обмін акцій на сертифікати дозволяв організаторам тресту контролювати 

всі фірми, що увійшли в трест, виробляти єдину виробничу і ринкову політику, встанов-
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лювати монопольні ціни і вести більш жорстку війну проти конкурентів, які залишилися 

поза трестового об'єднання. Загальновідомими вітчизняними трестами є: ВАТ трест «Ки-

ївміськбуд-1», ОАО «Трест Житлобуд-1». 

Концерн – багатогалузевий комплекс підприємств, в якому структурні одиниці збе-

рігають свою виробничу і господарську самостійність, та підпорядковуються єдиному 

керівництву. Ці організаційно-господарські структури завдяки масштабам концентрації 

капіталу, виробничим потужностям, широким можливостям диверсифікації виробництва 

володіють певною стійкістю до коливань ринкової кон'юнктури, здатні вигідно переро з-

поділяти інвестиційні ресурси, концентрувати їх на найбільш рентабельних напрямах [4]. 

Створення концернів у країнах з розвинутою ринковою економікою історично було обу-

мовлено перш за все концентрацією капіталу, його перенакопиченням. Законодавець не 

дає нормативного тлумачення терміну «концерн». По суті до концернів відносяться 

«пов’язані особи», які згадуються у Законі Україні «Про захист економічної конкурен-

ції» та у Податковому кодексі України. 

Консорціум – тимчасове статутне об'єднання підприємств з метою вирішення пев-

них завдань, реалізації інвестиційних, науково-технічних, соціальних, екологічних та бу-

дівельних проектів.  

Консорціум використовує ресурси, якими його наділяють учасники. Загальновідо-

мими консорціумами України є: консорціум «Трансмагістраль», консорціум банків АКІБ 

«УкрСиббанк». 

Поняття фінансово-промислова група (ФПГ) трактується, згідно словника закон о-

давчих термінів, як група суб'єктів господарювання, що перебувають під безпосереднім 

чи опосередкованим контролем юридичної або фізичної особи (групи осіб), пов'язаних 

між собою юридичними та господарськими відносинами з метою створення найбільш 

сприятливого фінансового середовища для реалізації великомасштабних бізнес-проектів 

і програм [3].  

Залежно від ініціатора створення, консолідуючого ядра, навколо якого об’єднується 

вся група, ФПГ можна умовно поділити на банківські, промислові, торговельні. За 

формою виробничої інтеграції ФПГ поділяються на вертикальні, горизонтальні, 

конгломерати.  

Підводячи підсумок, слід зробити висновки про те, що на сьогоднішній момент в 

Україні триває процес формування умов для подальшого розвитку інтегрованих бізнес -

структур як на економічному, так і на законодавчому рівні. 
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СЕКЦІЯ 5.  
 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС. 

КРИМІНОЛОГІЯ ТА КРИМІНАЛІСТИКА.  

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО.  

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА 

 

 

 

ФУНКЦІЇ ТАКОЇ ОЗНАКИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ 

ЗЛОЧИНУ ЯК ОБСТАНОВКА ЙОГО ВЧИНЕННЯ 

 
АСТАХОВА Олександра Олександрівна, 

аспірант кафедри кримінального права, 

кримінології, цивільного та господарського 

права ВНЗ «Національна академія управління» 

 

В аспекті нашого дослідження потрібно акцентувати увагу на тому, що не слід н е-

дооцінювати функції такої ознаки об’єктивної сторони злочину, як обстановки вчинення 

злочину. Положення, що стосуються обстановки як ознаки об’єктивної сторони того чи 

іншого злочину, її співвідношення і взаємозв’язок з елементами того іншого складу зл о-

чину, описаного в законі, підставами криміналізації, дозволяє з’ясувати функції обстано-

вки вчинення і в узагальненому вигляді, в подальшому встановити її значення для 

кримінальної відповідальності. 

Одна із функцій обстановки вчинення злочину полягає в тому, що вона поряд з і н-

шими обов’язковими ознаками злочину, передбаченого статтею Особливої частини КК 

України є умовою кримінальної відповідальності. Обстановки вчинення злочину має ва-

жливе значення для кваліфікації злочинів, правильного застосування кримінального з а-

кону і в кінцевому рахунку призначення покарання, спів мірного вчиненому діянню. 

Звідси слідує, що обстановка вчинення злочину, як обов’язкова ознака об’єктивної ст о-

рони злочину, передбаченого статтею Особливої частини КК України виконує функцію з 

встановлення її як обставини, що підлягає доказуванню у кримінальному провадженні 

(п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України) [1; 2, с. 239; 3, с. 241]. Обстановка як ознака об’єктивної 

сторони обмежує діяння, що визнається злочином, визначає його межі і тим самим вик о-

нує функцію обмеження меж кримінальної відповідальності за той чи інший злочин, 

який містить таку ознаку.  

Як обов’язкова ознака об’єктивної сторони злочину, обстановка, обмежуючи 

кримінальну відповідальність, дозволяє в ряді випадків диференціювати і види 

відповідальності.  

Обстановка вчинення злочину є одна із показників небезпечності, шкідливості 

злочинної дії або бездіяльності, указує на ступінь суспільної небезпеки злочину в цілому. 
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Тому вона є важливою умовою диференціації кримінальної відповідальності, тобто 

виконує функцію диференціації кримінальної відповідальності. Обстановка вчинення 

злочину індивідуалізує суспільно небезпечне правопорушення, уточнює його, придає 

йому якісну визначеність, указує на ті характерні риси і властивості, якими одне 

правопорушення відрізняється від іншого (наприклад, від дисциплінарного проступку 

або від адміністративно-правового делікту), або один злочин від іншого. Звідси витікає 

важлива розмежувальна функція такої ознаки об’єктивної сторони злочину, як 

обстановка вчинення злочину.  

Обстановка вчинення злочину уточнює, деталізує, конкретизує суспільно 

небезпечну дію або бездіяльність, які є злочинними. Так, наприклад це стосується 

злочину, передбаченого ст. 111 КК України у формі його прояву «перехід на бік ворога в 

умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту» [4] тощо. Дана функція 

обстановки вчинення злочину проявляється в процесі як правотворчості, так і в 

правозастосовній діяльності. 

Обстановка вчинення злочину відноситься до числа спеціальних (додаткових) 

ознак об’єктивної сторони діяння, за допомогою яких законодавець, формулюючи 

кримінально-правову норму вказує на особливості (специфіку) відповідного злочину. 

Включення до норм КК України обстановки вчинення злочину в якості обов’язкової 

ознаки конкретного складу злочину, є одним з прийомів законодавчої техніки з 

криміналізації діянь та конкретизації кримінального закону і забезпеченню його 

точності, визначеності. 

Обстановка вчинення злочину істотно впливає на характер і ступінь суспільної 

небезпеки діяння і тому поряд з іншими його ознаками враховується при вирішенні 

питання про криміналізацію того чи іншого діяння (злочину). Зокрема, обстановка 

вчинення злочину має важливе значення при визначенні обсягу (меж) криміналізації, 

тобто при встановленні кола діянь, на які поширюється кримінально-правова заборона. 

Діяння в такому випадку тягне за собою кримінальну відповідальність тільки тому, що 

воно вчинено в певній обстановці.  

На підставі викладеного слід виокремити функції такої ознаки об’єктивної сторони 

злочину як обстановка вчинення злочину:  

1. Одна із функцій обстановки вчинення злочину полягає в тому, що вона поряд із 

іншими ознаками злочину, виступає умовою кримінальної відповідальності. 

2. Друга із функцій обстановки вчинення злочину полягає в доказуванні у кримін а-

льному провадженні. 

3. Третя – в обмеженні меж кримінальної відповідальності. 

4. Четверта із функцій обстановки вчинення злочину полягає у диференціації видів 

відповідальності. 

5. П’ята із функцій обстановки вчинення злочину полягає у диференціації видів 

кримінальної відповідальності. 

6. Шоста із функцій полягає у розмежуванні злочину від іншого аналогічного пра-

вопорушення. 

7. Сьома із функцій – у розмежуванні суміжних злочинів. 

8. Восьма із функцій обстановки вчинення злочину полягає у виборі конкуруючих 

норм з КК України при кваліфікації вчиненого діяння.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАПОДІЯННЯ 

ШКОДИ ЗДОРОВ’Ю ОСОБИ, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ В УСТАНОВІ 

ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 

 
БОРОВИК Андрій Володимирович, 
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права і правосуддя Міжнародного 
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ім. академіка С. Дем’янчука 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими наук о-

вими чи практичними завданнями. На сьогодні в Україні існує велика прогалина у 

чинному кримінальному законодавстві, яка полягає у нечіткості визначення кваліфікації 

складів злочинів: побоїв, мордувань і катувань, оскільки їх об’єктивна сторона, є непов-

ною та має значні суперечності. Варто зауважити, що одними із основних завдань Деп а-

ртаменту Державної кримінально-виконавчої служби України (надалі ДДКВС), 

Міністерства юстиції України є: організація забезпечення безпеки осіб, які тримаються в 

установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, підрозділами таких установ та слі д-

чих ізоляторів; організація контролю за дотриманням прав людини і громадянина, вимог 

законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізація законних 

прав та інтересів засуджених осіб та осіб, узятих під варту [1]. Попри це , за офіційними 

даними Міністерства юстиції України, протягом 2016 року в слідчих ізоляторах та уста-

новах виконання покарання спеціальні засоби та фізична сила застосовувалися у 785 ви-

падках (у 2015 – у 934) [2]. Саме ці дані, на наш погляд, доводять необхідність як 

теоретичного дослідження, так і практичного розв’язання проблем , що стосуються запо-

бігання заподіяння шкоди здоров’ю особи, яка перебуває в установі виконання покарань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

даної проблеми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Саме 

теоретичною основою даної статті стали праці як вітчизняних, так і закордонних вчених 

у галузі криміналістики та кримінології, які присвячені дослідженню проблем злочинно-

сті в установах виконання покарань. До них можемо віднести праці Ю.М. Антоняна, 

І.Г. Богатирьова, Р.С. Бєлкіна, О.В. Батюка, В.В. Василевича, А.П. Геля, І.Ф. Герасимова, 

В.Я. Горбачевського, О.М. Джужі, Т.А. Денисова, О.Г. Колба, І.М. Копотуна, 
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В. Конопельського, Г.О. Радова, А.Х. Степанюка, В.М. Трубнікова.  

Формулювання мети та завдань дослідження. Мета статті полягає у дослідженні 

та характеристиці заходів попередження заподіяння шкоди здоров’ю особи, яка перебу-

ває в установі виконання покарань. Завдання даної статті визначаються у відповідності 

до мети, а саме: охарактеризувати поняття шкода, визначити заходи профілактики зл о-

чинів в УВП, запропонувати авторське визначення поняття та заходів попередження за-

подіяння шкоди здоров’ю особи, яка перебуває в УВП.  

Виклад основного матеріалу. Дослідження заходів попередження заподіяння 

шкоди здоров’ю особи, яка перебуває в установі виконання покарань, на наш погляд, 

варто розпочати із визначення наступних понять. У Великому тлумачному словнику 

сучасної української мови «шкода», в загальному розумінні, - це збиток, втрата. Тобто це 

негативні наслідки (результат) якої-небудь дії, або бездіяльності, що проявляються в 

зменшуванні або втраті (знищені) окремих благ (майнових або немайнових (особистих) 

[3, с. 1393]. З точки зору правових відношень, надаючи характеристику поведінці (діям) 

учасникам суспільних відносин, необхідно зазначити, що факт заподіяння шкоди слід 

розглядати насамперед як певний юридичний факт, за наявності якого норма права 

пов’язує настання певних правових наслідків. На наш погляд, варто погодитись із 

науковцями, які вважають, що шкода – це об’єктивна категорія, яка являє собою ті зміни, 

що настали в майновому, фізичному, психічному, моральному стані особи внаслідок 

вчинення злочину. Шкода, заподіяна злочином, і шкода, що є підставою для визнання 

особи потерпілою, має об’єктивний характер і тому вона включається до об’єктивної 

сторони злочину. Цей об’єктивний характер проявляється і в тому, що шкода, будучи 

заподіяна певній особі, існує незалежно від будь-якої думки особи, у тому числі й думки 

конкретної особи [4, с. 17]. 

Варто зауважити, що в науковій літературі зустрічаємо також і критику щодо тих 

чи інших класифікацій шкоди, завданої злочином. Зокрема, Б.Т. Безлєпкін категорично 

відкидає наявність фізичної шкоди, оскільки, на його думку, «фізична шкода в юриди ч-

ному сенсі не підлягає відшкодуванню, оскільки життя людині повернути взагалі не мо-

жна, а відновлення здоров’я є проблемою медичною, а не правовою» [5, с.34]. 

Погоджуючись з вищенаведеною позицією щодо відсутності підстав для виокремлення 

фізичної шкоди, завданої злочином, все ж відкидаємо таке виокремлення з інших мірк у-

вань, оскільки вважаємо, що фізична шкода, спричинена потерпілій особі, може бути 

шкодою матеріальною і разом з тим немайновою. Ми вважаємо, що безперечно, фізичне 

й психічне здоров’я є одним з найважливіших людських благ. Оскільки Всесвітня орга-

нізація охорони здоров’я визначає здоров’я як стан повного соціального та фізіологічно-

го благополуччя, коли всі функції людини урівноважені навколишнім світом – 

природним та соціальним. Це дає підстави під фізичним здоров’ям вважати такий стан 

організму та органів людини, при якому вона може існувати та виконувати соціальні фу-

нкції без будь-яких обмежень фізіологічного та соціального характеру. 

Саме Кримінальний Кодекс України, надалі КК України, не суперечить міжнарод-

ному законодавству й також захищає здоров’я будь-якої людини загалом та засудженого 

зокрема, оскільки здоров’я за КК України як об’єкт кримінально-правового захисту охо-

плює поняття будь-якої функціонуючої людської системи, незалежно від її фізичних чи 

психічних дефектів [6, с. 379]. 

Ми вважаємо, що саме нормальне здоров’я засудженого забезпечує особі високий 

рівень соціальної активності, сприяє розвитку її здібностей. Завдання шкоди здоров’ю 

заподіює особі засудженого в багатьох випадках велику фізичну, моральну й матеріал ь-
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ну шкоду (останнє пов’язане з витратами на відновлення здоров’я, лікування й реабіліта-

цію). Фізична шкода особі засудженого – це спричинені внаслідок злочину негативні 

зміни фізичного й психічного здоров’я потерпілої особи засудженого, виражені в різних 

ступенях (смерть людини, заподіяння тяжких, середніх чи легких тілесних ушкоджень, 

порушення психічного стану особи, зміни у нормальному розвиткові організму і т.п.).  

Злочин, вчинений в УВП, спричиняє настання шкідливих змін в тілесній 

(матеріальній) сфері потерпілого засудженого під дією визначених зовнішніх впливів. 

Такі зміни в тілесній сфері спричиняють або можуть спричинити негативні зміни в 

психічній сфері та (або) в майновій сфері. Звідси, негативні зміни в психічній сфері 

можуть виявитися в обох видах страждань (моральна шкода), а негативні зміни в 

майновій сфері – у витратах, пов’язаних з корекцією або функціональною компенсацією 

тілесних недоліків та втрати доходу. Таким чином, будь-яка тілесна шкода з метою її 

відшкодування розпадатиметься на моральну шкоду та майнову шкоду. У практичній 

діяльності це можна проілюструвати так. Деякі злочини, спрямовані проти життя і 

здоров’я засудженого (убивство, тілесні ушкодження, побої і т.д.) спричиняють фізичну 

шкоду, яку безпосередньо відшкодувати неможливо. Але ця фізична шкода, практично в 

кожному випадку, поєднана з матеріальною, тобто матеріальними витратами, що були 

понесені потерпілими засудженим в зв’язку відновленням того стану здоров’я, який був 

до отримання фізичних травм і т.д. 

На практиці трапляються нажаль не поодинокі випадки, коли відповідно до записів 

у Журналі первинного обстеження осіб, які поміщаються в ІТТ Теребовлянського відд і-

лу поліції, до установи поміщалися 6 осіб, у яких були виявлені тілесні ушкодження. 

Проте, всупереч вимогам пункту 9.3 Правил внутрішнього розпорядку в ізоляторах тим-

часового тримання органів внутрішніх справ України, затверджених наказом МВС від 

02.12.2008 № 638 (із змінами), до прокуратури надсилалося лише одне повідомлення про 

виявлення тілесних ушкоджень у громадянина Д. Результати вивчення Журналу ізолят о-

ра тимчасового тримання Новокаховського ВП свідчать, що від початку 2016 року до 

моменту моніторингового візиту в ІТТ було поміщено 11 осіб з тілесними ушкодженн я-

ми. Проте, про виявлення тілесних ушкоджень органи прокуратури письмово не повідо-

млялися. Натомість представники адміністрації спеціальної установи наполягали, що 

інформували про такі випадки прокуратуру телефоном, що є прямим порушенням вимог 

зазначених вище Правил. Після реагування на ці та інші порушення з боку Уповноваж е-

ного було проведено службові розслідування та прокурорські перевірки, недоліки в ро-

боті ІТТ усунуто, деякі посадові особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності. 

25.05.2016 у Черкаському слідчому ізоляторі працівником Секретаріату виявлено наяв-

ність тілесних ушкоджень в ув’язненого К., які не були зафіксовані в документації уста-

нови. Лише після повідомлення про даний факт органів прокуратури адміністрацією 

установи було вжито заходів щодо документування ушкоджень. У штрафних приміще н-

нях Полицької виправної колонії (№ 76) моніторами виявлено засудженого К., який по-

відомив, що наприкінці 2015 року начальник установи разом з іншими працівниками 

нанесли йому тілесні ушкодження, унаслідок чого він отримав травму грудної клітки. У 

подальшому було встановлено, що після звернення К. до працівників медичної частини 

виправної колонії зазначена травма не була зафіксована в документації установи, а м е-

дична допомога вказаній особі не надавалася. При дослідженні рентгенограми грудної 

клітини засудженого учасником моніторингової групи, який є лікарем фахівцем в галузі 

судово-медичної експертизи, виявлено ознаки, які можуть вказувати на наявність тра в-

матичної патології ребер (переломів, що зростаються). Також при огляді цього засудж е-
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ного виявлено деформацію грудної клітки у вигляді випинання ребер, що може бути на-

слідками отримання травми [2]. 

Варто також зазначити, що попередження являє собою найбільш дієвий шлях боро-

тьби зі злочинністю в УВП, перш за все тому, що забезпечує виявлення і усунення (не й-

тралізацію, блокування) її коренів, витоків. Значною мірою це попередження самої 

можливості вчинення злочинів в УВП. В процесі попередження криміногенні чинники 

можуть піддаватися цілеспрямованому впливу тоді, коли вони ще не набрали сили, зн а-

ходяться в зародковому стані, тож легше піддаються усунення (нейтралізації, блокуван-

ню). Поряд з цим арсенал засобів попередження злочинів в УВП дозволяє перервати вже 

розпочату злочинну діяльність, не допускати настання шкідливих наслідків посягань на 

охоронювані законом суспільні відносини. 

Доцільно констатувати, що на превеликий жаль, питання про природу попереджен-

ня злочинності (злочинів) в УВП на сьогодні не можна визнати досить розробленою. В 

юридичній та спеціальній літературі, можна зустріти різні підходи до визначення понять 

«попередження» і «профілактика» злочинності в УВП або конкретних злочинів. Не буде 

перебільшенням сказати, що багато труднощів становлення теоретичної концепції поп е-

редження злочинів в УВП викликані недостатньою розробленістю понятійного апарату і 

термінологічної неузгодженості. Ця обставина не може не позначатися на практичній ді-

яльності правоохоронних органів країни.  

Так Алексєєв A.І., розглядаючи поняття «попередження», «профілактика», «запобі-

гання», «припинення», вказував, що «треба орієнтуватися не стільки на тексти словників 

та етимологічне значення цих термінів, скільки на практику, реалії діяльності правоохо-

ронних органів та інших суб’єктів попередження злочинності і відповідний нормативно -

правовий матеріал» [7, с. 11]. 

Батюк О.В. визначає, що профілактика злочинів в УВП, маючи складну структуру, 

повинна здійснюватись максимальною кількістю суб’єктів як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому рівнях, у різних видах і формах, включаючи криміналістичні, оперативно -

розшукові та ін. Проте на цьому шляху, як засвідчує практика, є низка об’єктивних 

перешкод [8, с. 269]. 

Голіна B.В. визначає, що кримінологічна профілактика – це сукупність спеціальних 

за характером, змістом, часом, сферою застосування і метою заходів, що застосовуються 

державними органами, громадськими організаціями і громадянами в завчасному 

виявленні і усуненні об’єктивних і суб’єктивних причин і умов, що сприяють вчиненню 

злочинів [9, с. 11]. 

Джужа О.Д. визначає, що профілактика злочинів та інших правопорушень в УВП – 

це діяльність їх персоналу у взаємодії з державними органами і громадськими організа-

ціями, спрямована на виявлення причин і умов вчинення злочинів (правопорушень) з бо-

ку засуджених та інших осіб під час виконання кримінальних покарань, перешкоджання 

формуванню злочинних намірів, криміногенних факторів та ситуацій, що сприяють зло-

чинам, розробку заходів щодо їх усунення та нейтралізації (загальна профілактика) [10]. 

Колб О.Г. та Корнієвський Г.О., вважають, що основним підґрунтям у складанні ін-

дивідуальних планів профілактики злочинів в УПВ стосовно окремих індивідів (фізич-

них осіб або груп) повинні бути попередньо проведені тактичні заходи щодо виявлення 

даної категорії засуджених осіб, за допомогою існуючих у правоохоронних органах ме-

тодів і засобів, їх ретельного вивчення за різноманітними характеристиками і ознаками, а 

також вивчення середовища, в якому вони перебувають, та всіх їхніх внутрішніх і зовн і-

шніх зв’язків [11]. 
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На наш погляд, кінцевою метою попередження злочинів в УВП має бути їх частк о-

ве викорінення, а цілі профілактики, на відміну від попередження, так широко не трак-

туються, тобто, вважається, що профілактика не може усувати загальні причини та 

умови злочинності в УВП. Виходить, що попередження злочинів в УВП, будучи (так са-

мо як і профілактика) діяльністю певних законом суб'єктів щодо виявлення та  усунення 

причин, що породжують злочини, і умов, що сприяють їх вчиненню, відрізняється від 

останньої лише кінцевою метою.  

Взаємодія в системі заходів боротьби зі злочинністю в УВП має бути, передусім, 

спрямована на таке запобігання, яке тісно пов’язане із запобіганням і припиненням цих 

злочинів, їх розкриттям і забезпеченням невідворотності покарання. Попередження з а-

подіяння шкоди здоров’ю особі яка перебуває в УВП – це комплекс заходів матеріально-

го та нематеріального характеру, які спрямовані на запобігання раптовому впливу на 

засудженого небезпечного виробничого чинника чи середовища, унаслідок яких може 

бути заподіяна шкода його здоров’ю або наступить смерть засудженого. Попередження 

заподіяння шкоди здоров’ю повинна бути спрямована на збереження життя і здоров’я 

засудженого, навчання засудженого прогнозувати, передбачати небезпечні ситуації та 

приймати правильні рішення щодо виходу з них. 

Висновки й перспективи подальших досліджень. До заходів попередження за-

подіяння шкоди здоров’ю особи, яка перебуває в УВП, можемо віднести: по-перше, іде-

ологічні заходи профілактики повинні формувати у членів суспільства моральну 

свідомість на основі суспільних цінностей; обмежувати негативний вплив на поведінку 

осіб стандартів масової культури (обмеження часу показу фільмів з сценами насилля); 

виправляти моральні деформації у осіб з правопорушуючою поведінкою за допомогою 

індивідуально-виховної роботи (психолого-педагогічні та правообмежувальні заходи); 

по-друге, до технічних заходів профілактики належать різні технології, правила, засоби і 

пристосування, що перешкоджають суспільно небезпечним наслідкам у процесі трудової 

діяльності засуджених осіб, а також вчиненню злочинів та інших правопорушень (на-

приклад, технології, що виключають аварійність на виробництві; засоби охоронної та 

пожежної сигналізації). По-третє, організаційні заходи попередження заподіяння шкоди 

здоров’ю особи, яка перебуває в УВП, повинні сприяти нейтралізації або мінімізації 

криміногенних наслідків від непрофесійної організаційно-управлінської діяльності (на-

приклад, заходи удосконалення дієвого механізму забезпечення соціальної адаптації 

осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі; формування критеріїв ефективності ді я-

льності правоохоронних органів). 
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Статья 337 Уголовного кодекса Республики Молдова (далее – УК РМ) предусмат-

ривает ответственность за измену Родине. По этой статье лишением свободы на срок от 

12 до 20 лет наказываются деяние, умышленно совершенное гражданином Республики 

Молдова в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государст-

венной безопасности и обороноспособности Республики Молдова путем перехода на 

сторону врага, шпионажа, выдачи государственной тайны иностранному государству, 

иностранной организации или их представителям, а равно оказание помощи иностран-

ному государству в проведении враждебной деятельности против Республики Молдова. 

Итак, в соответствии со ст. 337 УК РМ, преступное деяние выражается посредством 

следующих альтернативных форм: 

1) переход на сторону врага; 

2) шпионаж; 

3) выдача государственной тайны иностранному государству, иностранной орган и-

зации или их представителям; 

4) оказание помощи иностранному государству в проведении враждебной деятель-

ности против Республики Молдова. 

В ст. 337 УК РМ под «врагом» подразумевается каждая из воюющих сторон, 

участвующих в вооруженном конфликте, рассматриваемая по отношению друг к другу. 

Любое другое толкование будет считаться расширительным, а ухудшающее положение 

лица расширительное толкование уголовного закона запрещено согласно ч. (2) ст. 3 УК 

РМ. По этой причине переход на сторону врага, а также оказание помощи иностранному 

государству в проведении враждебной деятельности против Республики Молдова могут 

совершаться лишь во время вооруженного конфликта (в том числе в военное время), од-

ной из сторон которого является Республика Молдова. В случае перехода на сторону 

врага такой подход видится оправданным. Что касается оказания помощи иностранному 

государству в проведении враждебной деятельности против Республики Молдова, пред-

ставляется, что словосочетание «враждебная деятельность» искусственным образом с у-

жает сферу действия ст. 337 УК РМ. 

Данное словосочетание давно не соответствует современным общественным реа-
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лиям. Необходимо его заменить другим словосочетанием, выражающим возможность 

причинения ущерба национальным интересам Республики Молдова в мирное время. В 

условиях непрекращающейся гибридной войны заметно активизировались действия п я-

той колонны по дестабилизации экономической и социально-политической ситуации в 

Кишиневе и в регионах. В такие действия вовлекаются те граждане Республики Молдо-

ва, которые считают своей Родиной другое государство. Такие лица противопоставляют 

себя не властям Республики Молдова, а именно государству, гражданами которого яв-

ляются. По мнению В. Ткаченко, гибридная война – это «перманентная война, рассчи-

танная на достижение цели измором, подрывом изнутри, с использованием слабых мест 

противника» [1]. Отсутствие в действующем уголовном законе Республики Молдова 

решения для этой проблемы представляется опасным и неприемлемым. 

В связи с этим, отметим, что в императиве 1.3.6 «Укрепление, развитие и модерн и-

зация системы национальной обороны» Проекта Стратегии национальной безопасности 

Республики Молдова, разработанного во время мандата предыдущего главы государства 

Николае Тимофти, указывается на то, что «задачей императива является развитие и м о-

дернизация возможностей / сил национальной системы обороны, в целях воспрепятст-

вования, предотвращения и противодействия потенциальным подрывным атакам и 

действиям против Республики Молдова, особенно тех, которые являются частью нетра-

диционной войны – войны нового поколения» [2]. Однако указом от 26 июня 2017 г. 

нынешний президент Игорь Додон отозвал данный проект. 

В этих условиях приведение содержания ст. 337 УК РМ в соответствие с современ-

ными общественными реалиями могло бы стать действенным фактором в воспрепятс т-

вовании, предотвращении и противодействии потенциальным подрывным атакам и 

действиям против Республики Молдова. Для этого существуют необходимые пред-

посылки международно-правового характера. 

Так, в соответствии с Декларацией о принципах международного права, касающи х-

ся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 

Уставом ООН, принятой резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 

октября 1970 г., принцип, касающийся обязанности в соответствии с Уставом ООН не 

вмешиваться в дела, входящие во внутреннюю компетенцию любого другого государс т-

ва, предполагает, среди прочего: «Ни одно государство или группа государств не имеет 

права вмешиваться прямо или косвенно по какой бы то ни было причине во внутренние 

и внешние дела любого другого государства […]. Ни одно государство не должно также 

организовывать, разжигать, финансировать, подстрекать или допускать подрывную […] 

деятельность, направленную на насильственное свержение строя другого государства, 

равно как и способствовать ей, а также вмешиваться во внутреннюю борьбу в другом го-

сударстве» [3]. 

Согласно Декларации о недопустимости интервенции и вмешательства во внутрен-

ние дела государств, принятой резолюцией 36/103 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 де-

кабря 1981 г., принцип отказа от интервенции и невмешательства во внутренние и 

внешние дела государств включает, в том числе, «суверенное и неотъемлемое право го-

сударства свободно определять свою собственную политическую, экономическую, куль-

турную и социальную систему, развивать свои международные отношения и 

осуществлять неотъемлемый суверенитет над своими природными ресурсами в соотве т-

ствии с волей его народа без […] подрывной деятельности […]» [4]. 

В ст. VI «Невмешательство во внутренние дела» Заключительного акта Совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинского Заключительного акта) отме-
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чается, в частности: «Государства-участники будут […] воздерживаться от […] по-

дрывной или другой деятельности, направленной на насильственное свержение режима 

другого государства-участника» [5]. 

В п. 10 Пояснительного меморандума к Руководящим принципам запрета полит и-

ческих партий и аналогичных мер Европейской комиссии «За демократию через право» 

(Венецианской комиссии), принятых 10-11 декабря 1999 г., устанавливается: «Запрет или 

роспуск политических партий могут осуществляться только тогда, когда это необходимо 

в демократическом обществе и когда имеются конкретные доказательства, что партия 

занимается деятельностью, угрожающей демократии и основополагающим свободам. 

Это может относиться к любой партии, […] ставящей целью свержение существующего 

конституционного строя путем […] какой-либо подрывной деятельности» [6]. 

Во всех вышеперечисленных международно-правовых актах говориться о недопус-

тимости осуществления одним государством подрывной деятельности против другого 

государства. В анализируемом контексте нельзя не обратить внимания на то, что ст. 111 

«Государственная измена» Уголовного кодекса Украины (далее – УКУ) устанавливает 

ответственность, среди прочего, за оказание иностранному государству, иностранной ор-

ганизации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности пр о-

тив Украины. По нашему мнению, словосочетание «подрывная деятельность», 

используемое в данной статье, могло бы стать оптимальной заменой словосочетанию 

«враждебная деятельность», которое упоминается в ст. 337 УК РМ. 

Отдаем предпочтение словосочетанию «подрывная деятельность», а не, например , 

словосочетаниям «деятельность, направленная против национальных интересов» (ст. 175 

Уголовного кодекса Республики Казахстан) и «деятельность, целью которой является по-

сягательство на государственные интересы» (ст. 319 Уголовного кодекса Грузии). Поня-

тия «национальные интересы», «государственные интересы» и тому подобные понятия не 

поддаются однозначному толкованию. Постановлением № 22 от 27 июня 2017  г. Консти-

туционный суд Республики Молдова признал неконституционным словосочетание «об-

щественные интересы», используемое в ст. 328 УК РМ. Согласно заключению 

конституционной инстанции, данное словосочетание не соответствует принципам ясности 

и предсказуемости закона, и, поэтому, противоречит диспозиции ч. (2) ст. 23 Конституции 

Республики Молдовы. В соответствии с этой диспозицией, «государство обеспечивает 

право каждого человека на знание своих прав и обязанностей. С этой ц елью государство 

публикует все законы и другие нормативные акты и обеспечивает их доступность». 

Впрочем, понятие «подрывная деятельность» также не определено в законода-

тельстве Республики Молдова. Такое понятие используется в Законе Республики Мол-

дова № 618 от 31 октября 1995 г. «О государственной безопасности», в Законе 

Республики Молдова № 619 от 31 октября 1995 г. «Об органах государственной безопас-

ности» и в Законе Республики Молдова № 753 от 23 декабря 1999 г. «О Службе инфор-

мации и безопасности Республики Молдова». Однако, ни в одном из этих 

законодательных актов содержание понятия «подрывная деятельность» не раскрывается. 

Что же следует понимать под понятием «подрывная деятельность»? Например, сог-

ласно п. 27) ст. 1 Закона Республики Казахстан № 35 от 28 декабря 2016 г. «О контрра-

зведывательной деятельности», подрывная акция – это «воздействие на общественные 

отношения в ущерб национальной безопасности Республики Казахстан». Это слишком 

широкое определение. Более узкое определение сформулировано в ч. (1) ст. 42 проекта 

Закона Румынии о разведывательной и контрразведывательной деятельности и безопа с-

ности: подрывная деятельность – это «деятельность, направленная на осуществление: 
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агрессивных действий во вред информационной безопасности путем дезинформации; 

манипулирования потоками мнений; воображаемых атак; дискредитации формирующих 

институтов национального самосознания и национальной идентичности; создания пред-

логов для напряжения отношений между государствами; ослабления авторитета право о-

хранительных органов» [7]. 

В теории права отдельные мнения относительно содержания понятия «подрывная 

деятельность» способствуют расширительной трактовке и, поэтому, не могут быть испо-

льзованы в качестве основы для законодательного определения. Например, Д.Ю. Гусель-

ников полагает, что подрывная деятельность – это «действия одного государства, 

наносящие ущерб другому государству или создающие угрозу нанесения такого ущерба» 

[8]. В свою очередь, О.Ф. Бантышев и О.В. Шамара утверждают, что «подрывная деятель-

ность – это разновидность борьбы, осуществляемой против Украины государствами, их 

специальными службами, партиями, зарубежными антиукраинскими организациями, от-

дельными враждебными элементами, которые находятся на территории Украины, с целью 

подрыва или ослабления конституционного строя Украины, причинение вреда суверени-

тету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, госу-

дарственной, экономической или информационной безопасности Украины» [9, с. 119]. 

Наиболее подробным является определение, предложенное М.И. Хавронюком и 

И.В. Сервецким. По мнению этих авторов, «подрывной следует признавать любую де я-

тельность, связанную: 

– с попыткой изменения системы высших органов государственной власти нелеги-

тимным путем (это могут быть действия, направленные на насильственное изменение 

или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягате-

льство на жизнь государственного деятеля и т.п.); 

– с вмешательством во внешнюю политику Украины (например, несанкциониро-

ванное соответствующими органами государственной власти Украины разрыв диплом а-

тических или консульских отношений с другим государством, срыв важных 

межгосударственных переговоров или глобальных межгосударственных форумов); 

– с вмешательством во внутреннюю политику (скажем, организация межкон-

фессиональных, межэтнических и других конфликтов, разжигание сепаратистских на-

строений среди населения отдельных регионов, финансирование, оснащение или другое 

обеспечение незаконных вооруженных формирований на территории Украины, органи-

зация информационной экспансии со стороны других государств); 

– с попыткой изменения территории Украины (путем, например, организации не 

предусмотренных Конституцией Украины референдумов по территориальным вопросам); 

– с попыткой снизить обороноспособность Украины (организация и совершение ди-

версий в форме действий, направленных на разрушение объектов, имеющих важное обо-

ронное значение, принятие решений о сворачивании научных исследований в области 

военной науки и техники, сознательное торможение приведения мобилизационных планов 

в соответствие с современными условиями, изобретение специальных вирусов или внесе-

ние их в компьютерные системы с целью затруднения их работы или уничтожение накоп-

ленной на магнитных носителях важной для выполнения задач обороны информации); 

– с созданием условий для деятельности на территории Украины иностранных ра-

зведок (вербовка агентуры среди жителей Украины, подбор кандидатов для вербовки и 

заблаговременный подкуп должностных лиц, в частности тех, которые допущены к ин-

формации «особой важности», подготовка явочных квартир, оказание помощи в прио б-

ретении документов прикрытия для иностранных разведчиков, назначение их на 
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должность, связанную с возможностью доступа к конфиденциальной информации); 

– с принятием мер по усилению экономической зависимости Украины от других 

государств (инициирование расторжения торговых связей Украины с другими государ с-

твами, подписание от имени Украины явно экономически невыгодных для нее 

внешнеэкономических контрактов, совершение диверсий в форме действий, направлен-

ных на разрушение объектов, которые имеют важное народнохозяйственное значение) и 

др.» [10, с. 255-256; 11]. 

В целом данное определение удовлетворяет критерии, обусловливающие востребо-

ванность и обоснованность законодательного определения понятия «подрывная деятель-

ность». Его недостатками можно считать частичное совпадение некоторых признаков 

состава государственной измены (измены Родине) и других составов преступлений (дей-

ствия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного 

строя или на захват государственной власти (ст. 109 УКУ) / захват государственной вл а-

сти (ст. 339 УК РМ), посягательство на территориальную целостность и неприкосновен-

ность Украины (ст. 110 УКУ) / призывы к свержению или насильственному изменению 

конституционного строя (ст. 341 УК РМ), посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля (ст. 112 УКУ) / покушение на жизнь Президента  Республики 

Молдова, Председателя Парламента, премьер-министра (ст. 342 УК РМ), диверсия 

(ст. 113 УКУ и ст. 343 УК РМ), шпионаж (ст. 114 УКУ и ст. 338 УК РМ), нарушение ра-

вноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, рел и-

гиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ст. 161 УКУ) / умышленные 

действия, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или рели-

гиозной вражды, дифференциации или розни (ст. 346 УК РМ), создание не предусмот-

ренных законом военизированных или вооруженных формировании (ст. 260 УКУ) / 

организация незаконного военизированного формирования или участие в нем (ст. 282 

УК РМ), создание с целью использования, распространения или сбыта вредных прогр а-

ммных или технических средств, а также их распространение или сбыт (ст. 361-1 УКУ) / 

неправомерные производство, импорт, продажа или предоставление технических 

средств или программных продуктов (ст. 260 УК РМ) и т.д.). 

С точки зрения О.В. Дягилева, «определение понятий «проведение подрывной дея-

тельности против Украины» и «оказание помощи в ее проведении» обязательно должны 

быть определены на законодательном уровне с последующим закреплением в подзако н-

ных нормативно-правовых актах» [12]. Принимая во внимание специфику уголовного 

закона Республики Молдова, считаем, что законодательное определение понятия «по-

дрывная деятельность» должно занять место в Главе XIII «Значение некоторых терминов 

или выражений в настоящем кодексе» Общей части УК РМ.  

Не видим необходимости в законодательном определении понятия «оказание по-

мощи в проведении подрывной деятельности». В анализируемом нами случае оказание 

помощи в проведении подрывной деятельности предстает в качестве так называемого 

«квалифицированного» пособничества, когда деяние фактического пособника де-юре 

приравнивается к деянию исполнителя преступления. По словам З. Загиней, оказание 

иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в 

проведении подрывной деятельности против Украины осуществляется путем предоста в-

ления советов, указаний, средств или орудий, или устранения препятствий [13]. Сравни-

мое содержание имеет определение понятия «пособник», сформулированное в ч. (5) ст. 

42 УК РМ: «Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления 

советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий либо устране-
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нием препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или 

орудия преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, 

а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы». 

Внесем ясность: формой измены Родине должна считаться не подрывная деятел ь-

ность граждан Республики Молдова против своего государства. При должных условиях 

такая деятельность может быть квалифицирована по ст. 282, 338-343, 346 и другим 

статьям УК РМ. Необходимо криминализировать именно оказание помощи иностранно-

му государству в проведении подрывной деятельности против Республики Молдова. 

Беря за основу определение понятия «подрывная деятельность», предложенное 

М.И. Хавронюком и И.В. Сервецким, а также определение того же понятия, изложенное 

в ч. (1) ст. 42 проекта Закона Румынии о разведывательной и контрразведывательной де-

ятельности и безопасности, вносим предложение о дополнении Уголовного кодекса Ре с-

публики Молдова новой статьей следующего содержания: 

«Статья 134-14. Подрывная деятельность 

Под подрывной деятельностью в контексте статьи 337 понимается деятельность, 

выражающаяся в: 

a) несанкционированном соответствующими органами публичной власти Респуб-

лики Молдова разрыве дипломатических или консульских отношений с другим государ-

ством или союзом государств; 

b) срыве важных межгосударственных переговоров или межгосударственных фо-

румов, одной из сторон которых является Республика Молдова; 

с) разжигании сепаратистских настроений среди населения отдельных регионов Ре-

спублики Молдова; 

d) организации информационной экспансии со стороны других государств; 

e) организации действий во вред информационной безопасности Республики Мол-

дова путем дезинформации; 

f) организации не предусмотренных Конституцией Республики Молдова референ-

думов по территориальным вопросам; 

g) необоснованном запрете на участие Вооруженных сил Республики Молдова в 

операциях по поддержанию мира, проводимых под эгидой Организации Объединенных 

Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также в двусторон-

них или многосторонних тренировках, военных учениях в соответствии с международ-

ными соглашениями, одной из сторон которых является Республика Молдова; 

h) ослаблении авторитета правоохранительных органов, органов государственной 

безопасности или Вооруженных сил Республики Молдова; 

i) инициировании расторжения экономически выгодных связей Республика Молдо-

ва с другими государствами или союзами государств; 

j) инициировании установления явно экономически невыгодных связей Республика 

Молдова с другими государствами или союзами государств». 

Также предлагаем в ч. (1) ст. 337 УК РМ слово «враждебной» заменить словом 

«подрывной».  

В той же части ст. 337 УК РМ после слов «а равно оказание помощи иностранному 

государству» необходимо внести слова «иностранной организации или организации, 

подконтрольной иностранному государству». В этом смысле мы выбрали в качестве 

примера ст. 319 Уголовного кодекса Грузии.  

Наконец, вносим предложение о дополнении ст. 337 УК РМ частью (1-1) следую-

щего содержания: «То же деяние, совершенное в военное время, наказывается лишением 
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свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненным заключением». 

В качестве аргумента в пользу последней из предложенных поправок приведем 

следующее мнение: «Оказание иностранному государству, иностранной организации 

или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины 

может осуществляться как в мирное, так и в военное время» [14, с. 21]. Также отметим, 

что, например, в соответствии с ч. 2 ст. 175 Уголовного кодекса Республики Казахстан, 

ответственность за деяние, предусмотренное частью первой, отягчается в случае сове р-

шения его в военное время. 
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кримінології, цивільного та господарського 

права ВНЗ «Національна академія управління» 

 

Аналіз існуючих джерел з кримінального права, що стосується цієї проблеми та 

проведені опитування студентів юридичних вузів, суддів та працівників правоохоронних 

органів (600 осіб) дає нам підстави визначитися з суб’єктами суспільних відносин, що 

поставлені під охорону ст. 249 КК України, окремі фізичні особи, юридичні особи, в то-

му числі і службові особи, які є, згідно чинного законодавства України, учасниками цих 

відноси, наділені правами і обов’язками, зв’язані з організацією, проведенням рибного, 

звіриного або іншого водного добувного промислу, а також контролем за його прове-

денням. Слід зазначити, що натомість учасникам із другої сторони суб’єктивного складу 

відносин можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, які мають утриматися від нез а-

конного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Для досяг-

нення мети забезпечення умов із охорони рибних, звіриних або інших водних добувних 

ресурсів із дотриманням правил такої оборони, необхідною умовою є не тільки виявле н-

ня осіб, які вчинили цей злочин, притягнення їх до кримінальної відповідальності, а й 

запобігання цим злочинам. Провівши вивчення кримінальних справ цієї категорії, ми 

встановили, що у всіх випадках справ (80 % справ) одними із суб’єктів цих відносин 

обов’язково була фізична особа, а 20 % – юридична особа. 

З метою встановлення другої сторони суб’єктного складу відносин, що аналізують-

ся, ми звернулися до законодавчих і підзаконних актів, а також слідчої та судової пра к-

тики. Їх аналіз показав, що це не тільки фізичні, а й юридичні особи відповідно до 

чинного законодавства [1, 2, 3, 4]. 

Нас цікавить, як це слідує із нашого дослідження, соціальний зв’язок важливою 

ознакою якого є обов’язок певної поведінки суб’єктів суспільних відносин, що забезп е-

чує умови належного, що відповідають чинному законодавству, зайняття рибним, звір и-

ним або іншим водним добувним промислом. Таким чином соціальний зв'язок це певний 

взаємозв’язок суб’єктів, який проявляється у певних правах і обов’язках суб’єктів сусп і-

льних відносин. Цей зв’язок, як свідчить дослідження, може виявитися як на рівні інди-
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відуальної взаємодії суб’єктів, так і у взаємодії людських спільнот, а також і у індивіду-

умів із відповідними спільнотами, як елементами соціуму. Зовні цей соціальний зв’язок 

проявляється, як показує вивчення нами кримінальних справ, нормативної бази, а також 

при опитуванні працівників правоохоронних органів та суду, в таких формах діяльності, 

як забезпечення умов з охорони рибних запасів, водних звірів або інших водних добув-

них ресурсів від їх незаконного добування.  

Це, зокрема, на законодавчому рівні забезпечення та регламентації, відбувається 

таким чином: 1) інструктивними заходами; 2) підготовчими заходами; 3) заходами орга-

нізаційного характеру; 4) експертними заходами для з’ясування можливості зайняття т а-

кими видами водного добувного промислу; 5) з’ясуванням місць знаходження 

нерестилищ тощо; 6) заходами для контролю зайняття рибним, звіриним або іншим вод-

ним добувним промислом. 

Запропоновані нами пропозиції мають практичне значення, адже вивчення крим і-

нальних справ та матеріалів про відмову в порушенні кримінальних справ, а зараз – ого-

лошенні про підозру з зазначеної категорії проваджень свідчить, що у 65 % справ 

соціальний зв’язок (взаємозв’язок суб’єктів) характерний для забезпечення умов з охо-

рони рибних запасів або диких водних звірів та інших водних добувних ресурсів від їх 

зменшення; а у 35 % – стосувався запобігання вчиненню цього злочину. 

Предмет суспільних відносин – третій структурний елемент цих відносин. Дотри-

муючись концепцій, що предмет злочину і предмет суспільних відносин у складі злоч и-

ну не одне і те ж, а тому для злочину, передбаченого ст. 249 КК України, предметом 

відносин є умови (стосунки), що забезпечують належне у відповідності з чинним зако-

нодавством зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом та які 

слугують запобіганню незаконному зайняттю зазначеним промислом. 

Отже, не порядок використання водних біоресурсів, як ми вже зазначали вище, є 

предметом суспільних відносин, що ми досліджуємо, а умови (стосунки), що забезпеч у-

ють належне у відповідності з чинним законодавством зайняття рибним, звіриним або 

іншим воднім добувним промислом та які слугують запобіганню таким промислом є 

предметом цих відносин. 

На підставі проведеного дослідження можна запропонувати наступне визначення 

безпосереднього об’єкта злочину, передбаченого ст. 249 КК України: «під безпосереднім 

об’єктом цього злочину є суспільні відносини, що забезпечують умови (стосунки) з н а-

лежного у відповідності з чинним законодавством зайняття рибним, звіриним або іншим 

водним добувним промислом та які слугують запобіганню незаконному зайняттю таким 

промислом». 
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права ВНЗ «Національна академія 

управління» 

 

З приводу родового об’єкта злочинів, що стосуються господарської сфери, в систе-

мі яких знаходяться і досліджувані суспільні відносини, на які посягають діяння, перед-

бачені ст. 204 КК України, є такі судження, що ними є: 1) правовий господарський 

порядок (правопорядок у сфері господарювання), тобто система соціальних зв’язків, що 

виникають у зв’язку з виробництвом, розподілом, обміном та споживанням матеріальних 

і нематеріальних благ, яка відповідає встановленим Конституцією та законодавством 

України принципам, правилам, умовам та гарантіям здійснення господарської діяльності 

і використання її результатів, і яка внаслідок цього становить цінність для держави , сус-

пільства в цілому та окремих його членів (індивідів і соціальних груп) (автор 

М. М. Мінаєв) [1, с. 55]; 2) система господарства України, яка складається з фактичної 

(сукупності наявних сфер, галузей господарської діяльності) і функціональної сторін 

(принципів, за якими здійснюється господарювання в державі (автор В.О. Навроцький) 

[2, с. 354]; 3) суспільні відносини, що виникають між державою, господарськими 

суб’єктами та іншими особами з приводу здійснення господарської діяльності, виробн и-

цтва та придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, фінансової діяльності, а т а-

кож з приводу володіння певним майном чи майновими правами, якщо перебування 

такого майна чи прав власності особи породжує для неї фінансові, у тому числі податк о-

ві обов’язки перед державою (автор Ю.М. Сухов) [3, с. 51-52]; 4) суспільні відносини, що 

утворюють систему господарювання і визначають порядок виробництва, розподілу і ви-

користання матеріальних цінностей, благ і природних ресурсів (автор 

М.Й. Коржанський) [4, с. 259-280]; 5) система суспільних відносин, що складаються у 

сфері економічної діяльності держави, а саме відносин, які виникають у процесі виро б-

ництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і послуг (автор 

О.І. Перепелиця) [5, с. 5-7]; 6) суспільні відносини у сфері економіки як комплексу: ва-

лютно-фінансової системи країни; встановленого порядку зайняття підприємництвом та 

законних інтересів підприємців; законних прав споживачів (автор Ф.А.  Лопушанський, 

В.П. Філонов, Ю.Л. Титаренко) [6, с. 15-22]; 7) нормальна господарська діяльність, яка 

ототожнюється з підприємством [7, с. 162]; 8) суспільні відносини, які складаються з 

приводу виробництва, розподілу, обліку споживання товарів, робіт, послуг (автори 

В.М. Киричко, О.І. Перепелиця, В.Я. Тацій) [8, с. 154-156]; 9) господарський механізм 

держави [9, с. 131]; 10) фінансово-господарська сфера держави (автор С.В. Познишев) 

[10, с. 232-241]; 11) нормальне функціонування господарських (економічних) відносин 

(автор А.Я. Єстрін) [11, с. 47]; 12) нормальна діяльність господарства [12, с. 5-7], або ін-

тереси господарства [13, с. 200; 14, с. 241] чи народне господарство (автор 
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Б.М. Леонтьєв) [15, с. 221]; 13) суспільні відносини, пов’язані з здійсненням державою 

господарської діяльності в сферах тих, що використовуються або можливих для викори-

стання економічних ресурсів та засобів (автор П.Т. Некіпєлов) [16, с. 20; 17, с. 5]; 

14) суспільні відносини в сфері господарювання (автор В.М. Киричко) [18, с. 8]; 

15) правильне функціонування господарства (автор А.Н. Трайнін) [19, с. 68-69]; 

16) інтереси народного господарства (автор В. В. Сташис) [20, с. 4]; 17) система і побу-

дова суспільних відносин, що виникають та існують у процесі господарювання (автор 

Т.Л. Сергеєва) [21, с. 72]; 18) сукупність суспільних відносин, які виникають та існують у 

сфері економічної діяльності держави (автор Г.Л. Кригер) [22, с. 385-386]; 

19) встановлений порядок здійснення підприємницької та іншої економічної діяльності з 

приводу виробництва, розподілу, обліку та споживання матеріальних благ та послуг (а в-

тори І.І. Митрофанов, Т.В. Гайкова) [23, с. 155]; 20) суспільні відносини, що склалися в 

процесі господарської економічної діяльності незалежно від форм власності (у тому чи с-

лі у сфері ринкової економіки) (автор М.М. Панов) [24, с. 194]; 21) суспільні відносини в 

сфері економічної діяльності [25, с. 57]. Існують й інші точки зору на родовий об’єкт цих 

злочинів, але вони в тій чи іншій мірі інтерпретують уже зазначене нами.  

Ми не вдаємося до аналізу існуючих точок зору, оскільки відповідний детальний 

аналіз отримав своє вирішення в захищених докторських і кандидатських дисертаціях та 

публікаціях.  

Маючи визначення господарської діяльності, як суспільно корисної діяльності, ми 

можемо стверджувати, що не всі злочини, що передбачені розділом VІІ Особливої час-

тини КК України посягають на відносини в сфері господарської діяльності (це положе н-

ня відноситься і до злочину, передбаченого ст. 204 КК України). Важливим 

обґрунтуванням нашої позиції є також приписи ч. 1 ст. 4 ГК України, що фінансові від-

носини за участі суб’єктів господарювання, що виникають у процесі формування та кон-

тролю виконання бюджетів усіх рівнів не є предметом регулювання цього Кодексу [26].  

З метою подальшої аргументації нашої позиції звертаємося до термінології «акц и-

зи», «акцизний збір», «фінанси», «фінансова система». Так «акцизи», означають «франц. 

Accise, (від лат. аccsus – відрізаний) – вид непрямих податків у багатьох країнах світу. Як 

правило, встановлюються на деякі групи високорентабельних та монопольних товарів або 

продукції…» [27, с. 89]. Натомість – «акцизний збір» – це непрямий податок на високо-

рент. та монопольні товари, що існує в Україні. Включається до ціни товару…» [28, с. 89]. 

Фінанси – це «…(франц. finances – кошти, від старофранц. finеn – завершувати виплату, 

лат. finis – кінець) – узагальнене поняття, що характеризує систему екон. і прав. відносин 

у процесі формування, розподілу, перерозподілу і використання грошових коштів… Роз-

різняють державні Ф. (держ. бюджет, загальноджердавні цільові фонди …)… податки і 

збори…» [29, с.277-278]. У той же час «фінансова система України»,означає «… сутність 

взаємозв’язаних між собою фінансових інститутів та відповідних фондів грошових ко ш-

тів, охоплює грошові відносини між державою і господарюючими суб’єктами, державою 

і населенням, між підприємствами і організаціями та всередині них. Основними елемен-

тами Ф.С.У. є: бюджетна система; бюджетні цільові фонди…фінанси підприємств, уст а-

нов, організацій, система податків, зборів…» [30, с. 278-279]. 

Тому можна стверджувати, що криміналізація діяння, передбаченого ст. 204 КК 

України, свідчить про те, що законодавець у першу чергу ставить під охорону відносини 

з належного надходження до державного бюджету коштів з підакцизних товарів (непр я-

мих податків), а це означає, що разом узяті злочини, передбачені статтями 200, 209-1, 

222, 222-1, 223-1, 232-2, 224, 232-1, 232-2 КК України і злочини, за стст. 199, 201 (і на 



129 

наше переконання, злочин, передбачений ст. 204 КК України), 210, 211, 212, 216 мають 

свій родовий об’єкт фінансову систему України, в широкому економічному сенсі, яка 

включає публічні (державні фінанси) та приватні фінанси [31, с. 75]. Проте, визначення 

родового об’єкта злочину, передбаченого цією групою злочинів, які на нього посягають, 

потребують уточнення, що ми далі зробимо. Слід погодитися з тим, що ці відносини ма-

ють характерні окремі ознаки і риси, а тому потребують, самостійної окремої кримінал ь-

но-правової охорони [31, с. 75]. 

Як ми вже вище зазначали, що родовий об’єкт як група (рід) суспільних відносин, 

на які посягають перераховані нами злочини, має свою структуру. Враховуючи те, що 

фінансові відносини – це суспільні відносини між державою в особі її відповідних орга-

нів, юридичними, а також фізичними особами, які виникають з приводу формування 

(надходження), розподілу, перерозподілу та використання грошових коштів, то це дає 

можливість з’ясувати суб’єктний склад відносин [32, с. 7]. 

Аналіз нормативно-правових актів свідчить, що до суб’єктного складу цих відно-

син як родового об’єкта злочинів з однієї сторони можуть належати держава, які пред-

ставляють органи державної влади: КМ України, Міністерство фінансів, Міністерство 

економічного розвитку та торгівлі, Державна фіскальна служба України, НБУ, Державна 

казначейська служба України, НК УПФР, Пенсійний фонд України тощо, а з іншої ст о-

рони можуть бути юридичні особи (суб’єкти господарювання всіх форм власності), а т а-

кож фізичні особи як фізичні особи-підприємці, так і фізичні особи, що не мають статусу 

суб’єкта господарювання. 

Предметом цих суспільних відносин виступають умови, що забезпечують 

формування (надходження), розподіл, перерозподіл та використання грошових коштів, 

емісію та обіг фінансових ресурсів, формування доданої вартості, виробленої в межах 

держави, валовий внутрішній продукт, отримання продукту тощо. 

Соціальний зв'язок як зміст цих суспільних відносин, являє собою права та 

обов’язки суб’єктів відносин, їх діяльність щодо обігу фірсових ресурсів, контролю дер-

жави за формуванням (надходженням), розподілом, перерозподілом цих коштів тощо.  

У цьому сенсі, на наше переконання, Розділ «Злочини проти фінансової системи» 

має зайняти місце після злочинів проти власності перед господарськими злочинами, 

оскільки ці злочини мають істотний вплив на існування держави України, вплив на ек о-

номічну ситуацію в державі, на стабільність та соціальний захист людей. 

Підсумовуючи викладене вище, можна сформулювати визначення родового об’єкта 

злочинів проти фінансової системи України (до яких складовою входить злочин неза-

конне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних 

товарів). Таким слід розуміти суспільні відносини, що забезпечують умови з існування 

фінансової системи України в їх широкому економічному розумінні. 
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університету внутрішніх справ 

 

З прийняттям Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК 

Украін̈и), було значно розширено повноваження сторони захисту під час доказування на 

етапі досудового розслідування. Теоретично, законодавець надав обом сторонам рівні 

права на збирання доказів. Але слід зауважити, що фактично, не можна порівнювати по-

вноваження сторони обвинувачення та захисника на єтапі досудового слідства. У ч. 2 ст. 

22 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають рівні права 

на збирання та подання до суду речеи,̆ документів, інших доказів, клопотань, скарг, а та-

кож на реалізацію інших процесуальних прав, але все-таки сторона захисту, порівняно зі 

стороною обвинувачення, має значно вужчі права у доказуванні.  

Виходячи із наведених засадничих положень, можна стверджувати, що реалізація 

змагальності у кримінальному провадженні безпосередньо пов’язана із інститутом кри-

мінального процесуального доказування. 

Комплексний аналіз норм КПК України та відповідної правозастосовної практики 

вказує на те, що найбільш рельєфно проблема забезпечення змагальності під час здійс-

нення кримінального процесуального доказування проявляється саме у досудовому пр о-

вадженні. Як відзначається у літературі, незважаючи на декларування гарантій 

змагальної форми кримінального судочинства, суб’єктами доказування переважно є л и-

ше особи, які беруть участь у справі на стороні обвинувачення, сторона ж захисту вигл я-

дає пасивним учасником цього процесу [1, с. 210]. 

Матеріали кримінальної справи, які надаються суду прокурором, містять цілісну 

систему обвинувальних доказів, а в судову процесі сторона рбвинувачення лише відтво-

рює викладену інформацію на аркушах забраних у досудовому провадженні. Тоді як 

сторона захисту приходить до суду практично лише із знанням матеріалів справи, а го-

ловним завданням її постає спростування обвинувачення та його доводів, піддавання їх 

сумніву шляхом логічного доказування: оцінки обвинувальних доказів на належність 

допустимість і достовірність. 

На перший погляд, певна відстороненість сторони захисту від доказування на стадії 

досудового провадження не є суттєвим недоліком. Відповідно до принципу презумпції 

невинуватості, захист звільняється від обов’язку доказування невинуватості підозрюва-

ного, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, в той час як недоведе-

ність стороною обвинувачення вини з процесуальної точки зору є підставою для 

констатації невинуватості, а усі сумніви щодо доведеності вини особи мають тлумачи-

тись на користь такої особи. Та одразу хочемо зазначити, що на жаль, у більшості випад-

ків сторона захисту та обвинувачення просто змінюються місцями. Так як здебільшого 

на практиці захисник доводить невинуватість свого підзахисного, збираючи при цьому 

максимальну кількість необхідних та допустимих доказів. 



133 

Тому з даної позиції доказування стороною захисту витікає не мало проблемних 

моментів на етапі самого збору необхідних та важливих доказів. Основною причиною 

чого слугує відсутність владних повноважень, підкріплених можливістю застосування 

заходів впливу (в тому числі і фізичного характеру), при певних обставинах досить скл а-

дно або взагалі неможливо забезпечити належний порядок проведення процесуальної дії. 

Поряд із неможливістю наділення сторони захисту владними повноваженнями і с-

нує і інша проблема, пов’язана із самостійним проведенням такою стороною процесуа-

льних дій, спрямованих на отримання доказів. У науковій літературі неодноразово 

зверталась увага на те, що докази в готовому вигляді в природі не існують, а тому 

суб’єкти доказування не збирають уже готові докази – вони поступово формуються під 

час доказової діяльності [4, с. 120]. А тому, для гарантування належності, достовірності і 

допустимості доказів кримінальний процесуальний закон встановлює чіткі правила ви-

явлення і фіксації відповідної інформації, в результаті чого і відбувається формування 

таких доказів. І якщо порядок діяльності органів досудового розслідування із проведення 

процесуальних дій, у ході яких формуються докази, чітко і достатньо деталізовано рег-

ламентований кримінальним процесуальним законом, то процесуальна форма діяльності 

сторони захисту із формування доказів є досить умовною. 

Серед вітчизняних процесуалістів активно розроблюваною є концепція так званого 

«адвокатського розслідування». Так, на думку О.В. Сурдукової, наділення захисника 

правами зі збирання доказової інформації є значним кроком на шляху реалізації в кримі-

нальному процесі принципу змагальності сторін, а введення адвокатського розслідува н-

ня сприятиме докорінній зміні існуючої моделі кримінального судочинства та усунення 

недоліків, притаманних досудовому провадженню [7, с. 101-102]. На необхідність зако-

нодавчого закріплення права захисника проводити розслідування паралельно із особою, 

яка веде кримінальний процес, вказує Т.В. Корчева [2, с. 183]. За визначенням 

О.В. Рибалки, адвокатське розслідування представляє собою вид публічно-правової дія-

льності, що здійснюється адвокатом у кримінальних справах в інтересах підзахисного 

або довірителя з метою виявлення і формування доказів та обставин, які мають значення 

для захисту прав, свобод та законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, потерпі-

лого, цивільного позивача і цивільного відповідача [6, с.40]. В.О. Попелюшко розглядає 

інститут адвокатського розслідування як систему кримінальних процесуальних та інших 

правових норм, що регулюють і дозволяють діяльність адвоката-захисника у криміналь-

ному провадженні, спрямовану на збирання, закріплення (фіксацію), перевірку та оцінку 

зібраних ним доказів з метою виконання функції захисту. Вказане розслідування є сам о-

стійною, відносно відособленою діяльністю захисника-адвоката, пов’язаною з доказами 

кримінальної справи, до певної міри дистанційованою у просторі від роботи з доказами 

органу, у провадженні якого перебуває справа, спрямованою на поповнення матеріалів 

справи саме доказами захисту, тобто доказами. Вказане розслідування є самостійною, 

відносно відособленою діяльністю захисника-адвоката, пов’язаною з доказами криміна-

льної справи, до певної міри дистанційованою у просторі від роботи з доказами органу, у 

провадженні якого перебуває справа, спрямованою на поповнення матеріалів справи с а-

ме доказами захисту, тобто доказами виправдувальним [5, с. 167]  

Тим не менше, як справедливо відзначає В.М. Трофименко, запровадження 

паралельного адвокатського розслідування, про яке багато років йшлося в юридичній 

літературі (зокрема, шляхом самостійного проведення адвокатом слідчих дій), в Україні 

так і не відбулося, хоча в певній мірі ця ідея була матеріалізована в КПК України через 

надання захисту можливості самостійно залучати експерта для проведення експертизи, 
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здійснювати виїмку речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, а також 

реалізовувати ті права, спрямовані на збирання доказів, що задекларовано у ст.93 КПК 

України [8, с. 166]. 

Якщо поглянути на ідею розширення доказових можливостей сторони захисту та 

забезпечення належної процесуальної регламентації порядку їх реалізації, правомірно 

буде визнати об’єктивну неможливість в умовах сформованої вітчизняної системи кр и-

мінального процесуального доказування наділення вказаної сторони правом самостійн о-

го проведення повного комплексу процесуальних дій, спрямованих на формування 

доказів у кримінальному провадженні. За таких обставин, в силу дії засади змагальності, 

виникає необхідність запровадження певних компенсаторних механізмів, здатних забе з-

печити якщо не повну тотожність, то хоча б співрозмірність та збалансованість потенці-

алів протилежних сторін у відстоюванні своєї позиції засобами доказування. 

Існування інституту ініціювання проведення процесуальних дій є відображенням 

диспозитивних начал кримінального судочинства, оскільки його реалізація в повній мірі 

залежить від вільного розпорядження стороною захисту доступними їй засобами участі у 

кримінальному процесуальному доказуванні. Тобто, сторона захисту самостійно, поза 

будь яким впливом і примусом, виходячи із конкретних обставин кримінального прова-

дження та умов його здійснення, своїх як стратегічних так і тактичних завдань, приймає 

рішення про те, чи реалізовувати надане їй право на розглядуване ініціювання, на якому 

етапі і в якому обсязі це робити. 

Тому можливо прийти до висновку, процес збирання доказової бази стороною за-

хисту шляхом ініціювання проведення процесуальних дій може бути представлене як 

форма участі сторони захисту у кримінальному процесуальному доказуванні за допом о-

гою відповідних процедур звернення до уповноважених суб’єктів досудового розсліду-

вання чи слідчого судді із офіційним проханням (клопотанням) щодо вирішення питання 

про проведення однієї або декількох слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, 

в результаті яких можливо отримати важливі докази у вигляді фактичних даних, необ-

хідних для встановлення наявності або відсутності фактів і обставин, які можуть мате 

вирішальне значення для виправдання підозрюваного (обвинуваченого), зменшення о б-

сягу та/або характеру підозри (обвинувачення), перекваліфікування статті досудового 

провадження, пом’якшення відповідальності. 
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Релігійний вплив на засуджених уважався визначальним для організації всієї про-

цедури виконання кримінального покарання та досягнення його мети ще з моменту за-

початкування досліджень проблематики цього покарання, адже мету покарання, що 

полягає у забезпеченні громадської безпеки і відновлення соціальної гармонії, порушеної 

злочином, можливо досягти лише за умови відновлення гармонії в душі самого злочинця 

на основі принципів гуманізму та індивідуального підходу. 

Одна з головних цілей покарання, яка має профілактичний зміст, спрямова на осо-

бисто на злочинця і полягає в попередженні вчинення ним повторних злочинів. Зазначені 

положення знайшли відображення у новому Кримінальному кодексі (КК) України, який 

визначає: «Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а тако ж 

запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами».  

Практика виконання кримінальних покарань показує, що значна частина засудж е-

них залишає місця позбавлення волі, ставши «озлобленими і шкідливими» для суспільс-

тва, а в деяких випадках ще гіршими, ніж на початку відбування покарання.  

З урахуванням цього особливої актуальності набуває гуманність соціального підхо-

ду в процесі досягнення виправлення особи злочинця, який виявляється залежно його 

результатів від засобів, за допомогою яких його реалізовують. Нова філософія виконання 

покарань логічно привела до реформування структури та змісту виправного процесу.  

Одним з основних напрямів виправлення злочинців є зведення до мінімуму негат и-

вного впливу позбавлення волі на особистість засудженого, надання йому можливості 

особистісного розвитку, всіляка підтримка і відновлення соціальних зв’язків, підготовка 

до життя на волі. Адже людина, на довгі роки ізольована від суспільства, як правило, 

втрачає зв’язки з близькими, пориває корисні зв’язки з соціальним оточенням.  

Виховний процес із засудженими містить у собі три основних компоненти: виховну 

роботу, тобто вплив на духовний і фізичний розвиток засуджених, корекцію їх поведінки 

з метою досягнення позитивних змін особистості; соціальну роботу, тобто надання засу-
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дженим допомоги у розв’язанні соціальних проблем, сприяння відновленню й розвитку 

соціально-корисних зв’язків та реінтеграції їх у суспільство; психологічну роботу, тобто 

надання засудженим психологічної допомоги, зниження психотравмуючого впливу умов 

позбавлення волі на особистість.  

У всіх цих компонентах виховного процесу можна і потрібно використовувати 

потенціал релігійного впливу на свідомість засудженого. Релігійне виховання 

засуджених один із способів надання виховного впливу, перебіг якого реалізуються 

основні завдання цього впливу перевиховання правопорушника та недопущення 

порушень ним закону надалі. 

Церква повинна допомогти вирішити головне завдання морального впливу на зас у-

джених з метою духовного очищення і відмови в майбутньому від злочинного способу 

життя. Крім того, слід пам’ятати і про ще один важливий аспект цереалізація гарантова-

ного Конституцією кожному громадянинові України право на свободу совісті та віро-

сповідання. Коли йдеться про участь релігійних організацій у роботі з засудженими, 

неможливо не враховувати багатоконфесійності українського суспільства, у зв’язку з 

чим адміністрації виправних установ вкрай важливо забезпечити закріплений у Конст и-

туції України принцип рівності всіх віросповідань. 

Серед представників релігійних організацій у місцях позбавлення волі переважають 

представники Української Православної Церкви, Християн Віри Євангельської, Єван-

гельських Християн-баптистів, Адвентистів Сьомого Дня та Свідків Єгови.  

За результатами опитування працівників -психологічної служби показали, що вплив 

релігії на поведінку засуджених у цілому позитивний. 

Релігійна опіка в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах є не-

від’ємною складовою здійснення принципу гуманного поводження з усіма особами, по з-

бавленими волі, поваги до їх людської гідності.  

Державна пенітенціарна служба України через органи й установи виконання пок а-

рань здійснює духовно-просвітницьку роботу серед засуджених, таким чином реалізую-

чи права, свободи і законні інтереси засуджених та осіб, взятих під варту, що 

передбачені Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, Зако-

ном України «Про попереднє ув’язнення», іншими нормативно- правовими актами Укра-

їни та міжнародними договорами, ратифікованими Верховною Радою України.  

І, насамперед, завдяки психотерапевтичній,компенсаторній функції релігії: її зда т-

ності утішити, зм’якшити стресовий стан, виступати моральним стимулятором каяття. 

Елементи релігійної освіти, що неминуче присутні під час опіки засуджених осіб з боку 

пастиря, сприяють не тільки відходу від злочинного напряму думок, а й моральному 

очищенню злочинця від нагромаджених вад і шкідливих звичок.  

Отже, підбиваючи підсумки, вважаю, що релігія відіграє значну роль в житті люди-

ни, а особливо для такої, яка перебуває в місцях позбавлення волі. Серед них зменшуєть-

ся кількість конфліктів, грубих порушень дисципліни, зростає рівень законослухняності, 

поліпшується рівень міжособистісних стосунків.  

До найбільш ефективних форм релігійного впливу на засуджених слід віднести: 

здійснення духовного наставництва для засуджених, поширення релігійної освіченості в 

середовищі засуджених, відправи церковної служби священиками у спеціально створе-

них для цього приміщеннях, проповіді священнослужителів, здійснення обрядів, а також 

читання релігійних текстів. 
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академія управління»  

 

У законодавстві про кримінальну відповідальність на теренах України тривалий час  

були відсутні кримінально-правові норми стосовно ненадання допомоги особі, яка пере-

буває в небезпечному для життя стані. Тому в теорії кримінального права і в правозаст о-

совній діяльності не склалися єдині підходи до визначення родового та безпосереднього 

об’єкта злочину, що нами досліджується. 

Відповідно до традиційного підходу, що склався у вітчизняній кримінально-

правовій науці та в кримінальному праві країн СНД, юридичний аналіз норм, передбач е-

них ст. 136 КК України, почнемо з дослідження родового об’єкта посягання, оскільки 

саме об’єкт визначає криміналізацію суспільно небезпечного посягання. Він же слугує і 

відправним критерієм кваліфікації злочину [1, с. 62-63]. Кожен злочин посягає на певний 

об’єкт, завдає йому істотної шкоди або ставить під загрозу завдання такої шкоди ці сус-

пільні відносини [2, с. 52; 3, с. 302]. Виходячи із зазначеного вище, необхідно констату-

вати, що злочинне діяння неможливе без об’єкта, проти якого воно спрямоване. 

Вчення про об’єкт злочину в науці кримінального права є одним з найбільш важли-
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вих і надто складних питань. У кримінально-правовій доктрині є надзвичайно багато різ-

номанітних підходів до розуміння об’єкта злочину. Слід звернути увагу на те, що до 

найбільш поширених історичних концепцій об’єкта злочину в теорії кримінального пр а-

ва В.К. Грищук відносить наступні: 1) об’єкт злочину – суб’єктивне право 

(В.Д. Спасович); 2) об’єкт злочину – захищений інтерес (Ф. Ієрінг, Ф. Ліст, 

Б.С. Нікіфоров), 3) об’єкт злочину – блага та інтереси, що охороняються законом (право-

ві блага) (А.Н. Круглевський, Г.В. Колоколов, Є.Я. Нимировський); 4) об’єкт злочину – 

безпека і добробут громадян (О.Ф. Кістяківський); 5) об’єкт злочину є: а) правові норми і 

конкретні блага та інтереси (М.Д. Сергієвський); б) посереднім об’єктом є порушений 

припис, норма, а безпосереднім об’єктом – суспільне відношення, що є реальним про-

явом цього припису (І.Я. Фойніцький); в) з формального боку є блага та інтереси, що 

охороняються цією нормою (Л.С. Білогриць-Котляревський); г) норми права в її реаль-

ному бутті (М.С. Таганцев); 6) об’єкт злочину – окремі особи чи групи осіб 

(П.Д. Калмиков); 7) об’єкт злочину охоронювані кримінальним законом суспільні відно-

сини (А.А. Піонтковський, Є.А. Фролов) [4, с. 159-164]. На наш погляд, зазначені поло-

ження є обґрунтованими. 

Цікавим і, на наше переконання, сприйнятливим, є узагальнення найбільш пошире-

них сучасних концепцій об’єкта злочину в теорії кримінального права професора 

В.К. Грищука, яке він подає таким чином: 1) об’єкт злочину – охоронювані криміналь-

ним законом суспільні відносини (В.Я. Тацій, М.Й. Коржанський, М.І. Бажанов, 

А.В. Савченко, Б.О. Кирись, В.О. Навроцький, Н.О. Гуторова, Ю.Л. Шевцов та ін.); 

2) об’єкт злочину це соціальні блага (цінності), що охороняються кримінальним законом 

(П.С. Матишевський, Є.В. Фесенко, С.Б. Гавриш); 3) об’єкт злочину – людина незалежно 

від віку, розумового розвитку, соціального статусу тощо (Г.П. Новосьолов); 4) об’єкт 

злочину – окремі особи або багато осіб (П.Я. Козаченко, З.А. Незнамова); 5)  об’єкт зло-

чину – охоронювані кримінальним законом соціально значущі цінності, інтереси, блага 

(А.В. Пашковська, А.В. Наумов); 6) об’єкт злочину – суспільні відносини, які є відповід-

ним порядком, встановленим приписами правових норм, а також соціальні блага 

(Г.В. Чеботарьова); 7) об’єкт злочину двоякий – соціальна оболонка є завжди першим 

об’єктом, а всі інші об’єкти перебувають в середині цієї оболонки (В.М. Трубніков); 

8) об’єкт злочину – охоронюваний кримінальним законом порядок суспільних відносин 

(О.М. Костенко, П.П. Андрушко, А.В. Ландіна); 9) об’єкт злочину – особливо цінні сус-

пільні відносини, які охороняються кримінальним законом [4, с. 166]. 

Можна стверджувати, що цей підхід набув поширення в теорії кримінального права 

і до його прихильників слід віднести: В.К. Грищука [4, с. 166], Я.М. Брайніна [5, с. 70], 

В.М. Кудрявцева [6, с. 130], А.А. Музику [7, с. 25], Л.В. Левицьку, Т.О. Мудрака, 

О.В. Сіренка, П.В. Цимбала [8, с. 18], А.В. Савченка, В.В. Кузнєцова і О.Ф. Штанька [9, 

с. 79], В.К. Матвійчука [10, с. 21]., О.В. Хуторянського. 

Крім вищевказаних сучасних концепцій об’єкта існують ще й інші. Так, 

С.Я. Лихова [11, с. 79], Ю.М. Жмур [12, с. 3] підтримують та розвивають концепцію, де 

об’єктом злочину є правовідносини. 

Натомість В.П. Ємельянов називає об’єктом злочину охоронювані кримінальним 

законом конкретні сфери життєдіяльності людей, які і виступають безпосередніми 

об’єктами злочинів як реальних явищ дійсності [13, с. 214-215]. 

Слід звернути увагу на те, що в юридичній літературі пропонується й інша періоди-

зація та класифікація розвитку концепцій об’єкта злочину. 

Зокрема, в історії розвитку вчення про об’єкт злочину можна виділити декілька ета-
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пів. Перший етап (друга половина XIX – початок XX ст.) характеризується наявністю 

різних концепцій, до числа яких інколи відносять так звані теорії суб’єктивного права, 

норми права і правові блага [14, с. 325]. Другий етап розробки вчення про об’єкт злочи-

ну – період панування в нашій країні марксистсько-ленінського вчення, керуючись яким 

вітчизняна кримінально-правова наука взяла на озброєння тезу: «Об’єкт злочину – це су-

спільні відносини, і тільки вони» [14, с. 325]. Третій етап – це сучасні концепції об’єкта 

злочину. Він характерний тим, що в ньому кримінально-правова теорія вже не декларує 

про єдність думок, оскільки не тільки в науковій, але й у навчальній літературі все біл ь-

ше проявляється два основних, концептуальних підходи до трактовки поняття об’єкта 

злочину [14, с. 336]. Перший, значно представницький за числом прихильників, підхід 

орієнтує на таке вирішення питання про об’єкт злочину, яке мало місце в радянській н а-

уці, тобто на визнання об’єктом злочину суспільних відносин [14, с. 337]. 

В останнє десятиріччя з’явилося також немало прибічників другого підходу. Всіх їх 

об’єднує одне: критичне сприйняття ідеї про те, що об’єктом злочину виступають сусп і-

льні відносини і тільки вони [14, с. 337]. 

Звертає увагу на себе те, що П.П. Андрушко робить деякі уточнення до узагальнен-

ня концепцій об’єкта В.К. Грищуком. Зокрема, він уточнює свою позицію стосовно 

об’єкта злочину, а саме, що таким розуміє соціальні цінності, натомість порядок відн о-

син (взаємовідносин) між суб’єктами розглядає як вид соціальних зв’язків між 

суб’єктами, які в свою чергу, є одним із видів соціальних цінностей, що охороняються 

кримінальним законом [15, с. 5]. Крім того, П.П. Андрушко звертає увагу на те, що 

С.Б. Гавриш відстоює концепцію об’єкта злочину – як правового блага, а не об’єкт зло-

чину – соціальні блага (цінності), що охороняються кримінальним законом [15, с. 5-7]. 

Дослідження питання про об’єкт злочину взагалі, не є предметом даного дослі-

дження, тому не вдаючись до деталей аналізу кожної з наведених концепцій об’єкта зло-

чину і виходячи з періодизації, зазначимо, що ми приєднуємося до дослідників, які 

об’єкт злочину розглядають саме з позиції теорії суспільних відносин. Представниками 

цієї теорії є, зокрема, В.Я. Тацій, В.К. Грищук, В.К. Матвійчук, А.А. Музика, 

М.Й. Коржанський, В.О. Навроцький, М.І. Карпенко, І.О. Харь, О.В. Хуторянський та ін. 

З приводу родового об’єкта злочинів, передбаченого ст. 136 КК України, є наступні 

судження: 1) Н.П. Короленко зазначає, що родовим об’єктом цих злочинів є відносини з 

охорони життя і здоров’я особи [16, с. 293]; 2) Ю.В. Александров стверджує, що родовим 

об’єктом цих злочинів виступає особа як суб’єкт суспільних відносин [17, с.  124]; 

3) С.С. Яценко і Ю.В. Александров впевнені, що родовим об’єктом цих злочинів є лю-

дина як суб’єкт суспільних відносин і носій особистих цінностей – життя, здоров’я, ста-

тевої недоторканості, свободи і гідності [18, с. 129]; 4) В.В. Сташис упевнений, що 

родовим об’єктом цих злочинів є життя, здоров’я, свободи і гідність особи. (невід’ємні 

блага громадянина) [19, c. 150]; 5) М.Й. Коржанський зазначає, що родовим об’єктом 

цих злочинів є сукупність суспільних відносин, які визначають суспільні властивості 

особи: її громадянство, вік, освіту, ім’я, місце проживання, роботи  тощо [20, с. 139-140]; 

6) В.І. Борисов і В.М. Куц наполягають, що родовим об’єктом цих злочинів є особа [21, 

с. 3]; 7) Е.В. Благов упевнений, що родовим, об’єктом цих злочинів є життя і здоров’я 

особи [22 с. 12-14 ]; 8) Н.В. Наумов стверджує, що родовим об’єктом цих злочинів є осо-

ба як така [23, с. 35]; 9) А.І. Коробєєв зазначає, що родовим об’єктом цих злочинів ви-

ступає особа людини у всій багатогранності її властивостей, якості і проявів [24, с.  129]; 

10) І.В. Діорідіцина стверджує, що родовим об’єктом цих злочинів є здоров’я особи [25, 

с. 168]; 11) О.В. Хуторянський впевнений, що родовим об’єктом цих злочинів є життя та 
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здоров’я особи [26,с. 73]; 12) А.Б. Мельниченко та С.М. Рачинський, Е.Ф. Побегайло 

вважають, що родовим об’єктом таких злочинів є суспільні відносини, що забезпечують 

безпеку особи [27, с. 11; 28, с. 10]. 

Усі вищезазначені точки зору стосовно родового об’єкта злочину, що нами дослі-

джуються, є дещо суперечливими. По-перше, це зумовлено тим, що в авторів відсутні 

намагання дослідити внутрішню сторону і зміст відносин, які є об’єктом певних видів 

злочинів проти життя та здоров’я особи (в тому числі і злочину ненадання допомоги 

особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані), визначити їх співвідношення із 

суміжними групами суспільних відносин. По-друге, це спричинено тим, що не існує 

єдиного розуміння відносин, які стосуються життя і здоров’я особи, а також поняття 

«життя особи» та «здоров’я особи». По-третє, по різному розуміють предмет відносин як 

складову частину об’єкта злочину. І останнє: автори невірно тлумачать положення Кон-

ституції і чинного законодавства, ігноруючи науковий підхід до з’ясування та тлумаче н-

ня тих чи інших явищ, що є в полі зору нашого дослідження.  

З метою встановлення родового об’єкта злочинів проти життя та здоров’я особи (до 

яких відноситься також злочин, передбачений ст. 136 КК України) звернемося до його 

структури: 1) це суб’єкти або учасники суспільних відносин; 2) соціальний зв’язок (сус-

пільно значуща діяльність) як зміст відносин; 3) предмет суспільних відносин. 

Суб’єктами суспільних відносин у злочинах проти життя та здоров’я особи можуть 

бути як фізичні, так і юридичні особи. Це підтверджується думкою, що є в юридичній 

літературі, що «…суб’єктами суспільних відносин можуть бути соціальні спільноти (н а-

род, нація, колектив тощо), організації (державні, приватні, громадські), окремі фізичні 

особи» [29, с. 338]. 

Вивчення соціальної функції суб’єктів відносин, тобто їх прав і обов’язків (статусу), 

має певну цінність, оскільки з’ясування суб’єктного складу відносин  сприяє визначенню 

змісту самих відносин, дає можливість оцінити їх характер, обсяг цих відносин і межі дії 

закону. У цьому контексті слід зазначити, що право людини на життя і здоров’я теорією 

природного права розглядалося як природне, а не дароване ким-небудь. Це право закріп-

лено в законодавстві. Предметом, злочину з приводу яких виникають ці зв’язки, висту-

пають умови, які забезпечують охорону життя і здоров’я іншої особи. Такий підхід до 

дослідження свідчить про те, що нас цікавлять не будь-які соціальні зв’язки, а лише ті, 

які виникають у межах діяльності з охорони відносин у сфері, що стосується життя та 

здоров’я особи.  

На підставі дослідження можна запропонувати родовий об’єкт злочинів, які нами 

досліджуються. Тому під родовим об’єктом злочинів, передбачених розділом другим 

Особливої частини КК України (до яких відноситься і злочин, передбачений ст.  136 КК 

України), слід розуміти суспільні відносини з приводу умов (стосунків), які забезпечу-

ють охорону життя і здоров’я іншої особи. 
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магістрант юридичного факультету 

Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна 

 

На сьогодні проблеми протидії тероризму та сепаратизму в Україні є одними з най-

більш гострих, для вирішення яких застосовується цілий комплекс заходів, одним з яких 

і є встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню терористичного 

акту. Про необхідність кримінально-правової протидії вчиненню терористичних актів 

наголошується і в багатьох міжнародних документах, зокрема: Декларації про заходи з 
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ліквідації міжнародного тероризму (затвердженої Резолюцією 49/60 Генеральної Асам б-

леї ООН від 9 грудня 1994 року) [1]; Резолюції 51/210 Генеральної Асамблеї ООН «Де-

кларація, що доповнює Декларацію про заходи щодо ліквідації міжнародного тероризму 

1994 року» [2]; Міжнародній конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму [3]; Со-

рока Рекомендаціях [4] Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму [5]; та Спеці-

альних рекомендаціях по боротьбі з фінансуванням тероризму Групи з розробки 

фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) [6] тощо. 

За своєю законодавчою конструкцією сприяння вчиненню терористичного акту ві-

дноситься до злочинів з формальним складом, оскільки законодавець не пов’язує крим і-

нальну відповідальність за цей злочин з настанням будь-яких суспільно небезпечних 

наслідків. Саме тому, центральне місце у характеристиці об’єктивної сторони цього зл о-

чину займають альтернативні види суспільно небезпечного діяння, що утворюють відп о-

відний злочин. У зв’язку з цим, доцільно зауважити, що законодавець обирає той чи 

інший спосіб конструювання об’єктивної сторони злочину не випадково, а з урахуван-

ням характеру і специфічних особливостей суспільної небезпеки відповідного посягання 

і можливостей кримінально-правової протидії їх вчинення. 

Родовим поняттям у характеристиці суспільно небезпечного діяння злочину, перед-

баченого ч. 1 ст. 258-4 КК України, є термін «сприяння», тобто можливість позитивно 

впливати на що-небудь; створювати відповідні умови для здійснення, виконання, та ін. 

чого-небудь; подавати допомогу в чому-небудь; бути причиною або наслідком виник-

нення, існування і т. ін. чого-небудь; створювати, викликати бажання виконувати яку-

небудь дію [7, с. 398; 8, с. 1377]. Об’єктивна сторона сприяння вчиненню терористично-

го акту відповідно до ч. 1 ст. 258-4 КК України виражається в одній з наступних альтер-

нативних дій: а) вербування особи; б) озброєння особи; в) навчання особи; 

г) використання особи з метою вчинення терористичного акту. 

При цьому, предметом озброєння як форми сприяння вчиненню терористичного 

акту слід вважати зброю в широкому розумінні, яка окрім зброї у вузькому розумінні 

включає боєприпаси, вибухові речовини; легкозаймисті речовини, інші речовини або 

предмети, які призначені або спеціально пристосовані для спричинення шкоди життю та 

здоров’ю людини. Предметом навчання особи з метою вчинення терористичного акту є 

інформація, яка є необхідною для вчинення терористичного акту і легального доступу до 

якої інша особа не мала. Предметом матеріального сприяння є майно, до якого відпові д-

но до цивільного законодавства України відносяться окрема річ, сукупність речей, а т а-

кож майнові права та обов’язки. 

Вербування полягає у психологічному впливі на особу або невизначену кількість 

осіб з метою викликати бажання вчинити терористичний акт. Вербування є закінченим 

злочином з моменту вчинення зазначених дій, незалежно від того, чи вдалось схилити 

кого-небудь до вчинення злочину. Під озброєнням слід розуміти надання іншій особі 

зброї в широкому розумінні. Злочин повинен вважатись закінченим з моменту вчинення 

дій, спрямованих на передачу іншій особі (залишення в певному місці, пересилка, від п-

равлення транспортом, передача посереднику тощо) зброї в широкому розумінні, неза-

лежно від того, чи отримала інша особа такий предмет. Навчання особи – це умисне 

протиправне надання іншій особі інформації, необхідної їй для вчинення терористичного 

акту. Злочин у цій формі вважається закінченим з моменту вчинення дій, спрямованих на 

передачу іншій особі відповідної інформації, незалежно від того, чи сприйняла особа цю 

інформацію і чи вчинила вона терористичний акт. Використання особи з метою вчине н-

ня терористичного акту слід розуміти як залучення винною особою до виконання дій, які 
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складають об’єктивну сторону (хоча б її частину) складу злочину, передбаченого ст.  258 

КК України. 

Водночас, таке визначення суспільно небезпечного діяння, що не є формою (спос о-

бом) сприяння вчиненню терористичного акту, породжує конкуренцію з положеннями 

ст. 258 КК України. Тому, на нашу думку, словосполучення «а так само використання 

особи з цією метою» необхідно виключити з диспозиції ч. 1 ст. 258-4 КК України. 

На підставі наведеного, об’єктивна сторона цього складу злочину повинна бути ви-

значена як дії, спрямовані на сприяння вчиненню терористичного акту. Адже характер і 

ступінь суспільної небезпеки обумовлюють необхідність законодавчої конструкції цього 

посягання як злочину з усіченим складом. 
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Вважається, що завдяки включенню до нового Кримінального процесуального ко-

дексу України (далі – КПК) досягнень кримінально-процесуальних законодавств інших 

країн, він здобув таку якість, що дозволяє оцінювати його в цілому позитивним та пер с-

пективним для подальшого розвитку. Але існує й інша точка зору, відповідно до якої об-

винувальний ухил і надмірна інквізиційність не здають своїх позицій і в умовах КПК 

2012 року [1, с. 3]. 

Найменших змін у новому КПК набув порядок застосування (продовження, зміни, 

припинення) до особи примусових заходів медичного характеру (далі – ПЗМХ). Абсо-

лютно новітніми стали норми щодо зміни порядку досудового розслідування у справах, 

у яких встановлені підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосу-

вання ПЗМХ (ч.2 ст. 503 КПК), та застосування запобіжних заходів до особи, стосовно 

якої передбачається застосування ПЗМХ (ст. 508 КПК). Проте, ці норми суттєво не 

вплинули на обсяг процесуальних прав особи, стосовно якої вирішується питання про 

застосування ПЗМХ, та в цьому сенсі КПК 2012 року став повноправним спадкоємцем 

КПК 1960 року. Завдяки цьому розгляд справ цієї категорії для тих, хто ґрає певну роль у 

їх вирішенні, або залишається «темною конячкою», від якої бажано якомога швидше зві-

льнитися, або необґрунтовано спрощується до примітивності, що в обох випадках має 

наслідком порушення прав людини. Рішення Європейського Суду з прав людини (далі – 

ЄСПЛ) «Горшков проти України», «Кучерук проти України», «Анатолій Руденко проти 

України» чітко вказують на недоліки правового регулювання питань, що стосуються 

прав психічно хворих, неосудних та обмежено осудних осіб у цивільних та кримінальних 

справах та, на наш погляд, мають сприяти розробці нових підходів та, навіть, нової пар а-

дигми у вирішенні цих питань. 

На жаль, процесуальним питанням застосування ПЗМХ після набрання чинності 

новим КПК вченими приділяється небагато уваги. Окремих аспектів торкаються у своїх 

наукових дослідженнях В.І. Маринів, Н.М. Сенченко, О.С. Артеменко. У рамках проекту 

Європейської Комісії «Забезпечення доступу до правосуддя шляхом надання безоплатної 

правової допомоги та впровадження високих стандартів захисту прав людини в Україні» 

на основі КПК 2012 року підготовлені та видані друком Методичні рекомендації «Дії з а-

хисника у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичн о-

го характеру» [2].  

Необхідно зазначити, що дефекти кримінально-процесуального законодавства Ук-

раїни, що виявляються в ході правозастосовної діяльності у кримінальних провадженнях 

щодо ПЗМХ, на сьогодні стоять на заваді дотримання принципів захисту осіб з психіч-

ними захворюваннями та поліпшення психіатричної допомоги, прийнятих Резолюцією 

Генеральної Асамблеї ООН 18.02.1992 р. (46/119) [3]. 
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Сучасна європейська кримінально-правова концепція ґрунтується на розумінні то-

го, що особа за умови перебування нею під час вчинення суспільно небезпечного діяння 

у стані неосудності не може підлягати кримінальній відповідальності та покаранню. До 

такої особи судом може застосовуватися лікування в спеціальних умовах, наприклад 

примусові заходи медичного характеру (Україна, Росія) чи примусові заходи безпеки та 

лікування (Білорусь). Загальним також є визнання європейськими законодавцями того, 

що примусові заходи медичного характеру не є окремим видом покарання та мають на 

меті покращення стану психічного здоров’я неосудних осіб і запобігання вчиненню ни-

ми нових суспільно небезпечних діянь.  

Такі вихідні положення загальної концепції вирішення питань стосовно психічно 

хворих осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння, безумовно, в цілому є гуманними, 

але для свого впровадження потребують від законодавця надання особливих гарантій під 

час обрання та застосування такого державного примусу як поміщення особи в психіа т-

ричний заклад для примусового надання психіатричної допомоги, оскільки неосудна 

особа, маючи вади психічного здоров’я, виявляється завдяки цьому досить вразливою та 

нерівною з іншими у здійсненні своїх прав. У зв’язку із вказаним в практиці ЄСПЛ з роз-

гляду скарг від осіб, які були піддані примусовій госпіталізації в психіатричні заклади, 

з’явилась правова конструкція – «ефективні гарантії від свавілля» [4; 5]. За змістом рі-

шень ЄСПЛ мова йде про процесуальні гарантії. 

Кримінально-процесуальні гарантії – це передбачені кримінальним процесуальним 

законом засоби ефективного здійснення кримінального судочинства, виконання його з а-

вдань. Систему кримінально-процесуальних гарантій становлять кримінально-правова 

форма, засади кримінального провадження, процесуальний статус суб’єктів кримінал ь-

ного провадження, можливість застосування заходів забезпечення кримінального прова-

дження, прокурорський нагляд, судовий контроль, відомчий контроль, інститут 

оскарження дій, рішень і бездіяльності органів і посадових осіб, що здійснюють крим і-

нальне провадження, юридична відповідальність учасників кримінального процесу та 

інші [6, с. 19-20].  

Зміст поняття «ефективні гарантії», на нашу думку, найбільш чітко та повно відо-

бражає слово «дієвість». Ефективні гарантії – це такі засоби здійснення кримінального 

судочинства, які дієво (своєчасно, без зволікань та перекручувань) забезпечують реаліз а-

цію завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК. Поняття «ефек-

тивні гарантії від свавілля» визначає певну спрямованість засобів здійснення 

кримінального судочинства, тобто захист особи від обмеження (позбавлення) її свободи 

без дотримання належної судової процедури та на підставі законного рішення суду.  

Чинний КПК України передбачає здійснення кримінального провадження щодо з а-

стосування ПЗМХ в особливій (диференційованій) кримінально-процесуальній формі, 

що зумовлено специфікою суб’єкта суспільно небезпечного діяння, який потребує на-

дання додаткових процесуальних гарантій. Таке право певних категорій осіб на корист у-

вання під час кримінального провадження додатковими гарантіями закріплено у частині 

2 статті 10 КПК, а порядок розгляду кримінального провадження щодо застосування 

ПЗМХ регулюється главою 39 КПК.  

Відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні» законодавство України ґрунтується на принципі недискримінації, що передба-

чає забезпечення рівності прав і свобод осіб та/або груп осіб; забезпечення рівності перед 

законом осіб та /або груп осіб; повагу до гідності кожної людини; забезпечення рівних 

можливостей осіб та/або груп осіб. У кримінально-процесуальному законодавстві реалі-



147 

зації принципу недискримінації слугують загальні засади кримінального провадження, 

закріплені статтею 7 КПК.  

В аспекті дослідження забезпечення принципу недискримінації у кримінальних 

провадженнях щодо неосудних та обмежено осудних осіб варто визначитися з критері я-

ми такого дослідження. На наш погляд, такими критеріями, є рівність перед законом і 

судом; право особи на оскарження, ухвал, рішень суду, дій, рішень і бездіяльності орга-

нів і посадових осіб, що здійснюють кримінальне провадження; змагальність судової 

процедури. За своїм змістом усі ці критерії характеризують доступ особи до правосуддя, 

оскільки у своїй сукупності складають процесуальний механізм, через який досягається 

реалізація права особи на справедливий суд.  

Процесуальна рівність означає відсутність будь-яких обмежень (дискримінацій) у 

процесуальних правах, наданих кримінальним процесуальним законодавством різним 

учасникам кримінального провадження [7, с. 47], рівні процесуальні можливості пред-

ставити свою позицію [8, с. 86]. За частиною першою статті 506 КПК особа, стосовно 

якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішу-

валося питання про їх застосування, користується правами підозрюваного та обвинува-

ченого в обсязі, який визначається характером розладу психічної діяльності 

захворювання відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи, та здійснює їх 

через законного представника, захисника. Із змісту цієї статті слідує, що законодавець з 

огляду на психічний стан здоров’я особи допускає обмеження обсягу процесуальних 

прав таких осіб, які вони можуть здійснювати безпосередньо, та наділяє їх додатковими  

(компенсаторними) гарантіями здійснення цих процесуальних прав через участь у про-

вадженні законних представників та захисника. 

Частина перша статті 506 КПК є відсильною нормою, оскільки не містить конкрет-

ного переліку прав особи, стосовно якої передбачається застосування примусових захо-

дів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування. Права 

підозрюваного, обвинуваченого передбачені статтею 42 КПК. 

З системного аналізу статей 42 і 506 КПК вбачається, що для особи, стосовно якої 

передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося 

питання про їх застосування, винятками з переліку прав, передбачених статтею 42 КПК 

для підозрюваних, обвинувачених, може бути лише можливість безпосередньо брати уч-

асть у проведенні процесуальних дій та у судовому розгляді справи. Саме це знайшло 

відображення у частині другій статті 506 КПК, згідно якої прокурор, суд мають право 

прийняти рішення про проведення відповідних процесуальних дій без участі особи, якщо 

характер розладу психічної діяльності чи психічного захворювання особи перешкоджає  

проведенню процесуальних дій за її участю або участі у судовому засіданні. Виходячи з 

цього, інших виключень чинний кримінально-процесуальний закон не мав би містити.  

Проте відповідно до пункту п’ять частини першої статті 393 КПК апеляційну скар-

гу мають право подати законний представник та захисник особи, щодо якої вирішувало-

ся питання про застосування примусових заходів медичного характеру. Так само 

відповідно до пункту п’ять частини першої статті 425 касаційну скаргу мають право по-

дати законний представник чи захисник особи, щодо якої вирішувалося питання про за-

стосування примусових заходів медичного характеру. Особи, щодо яких вирішувалося 

питання про застосування ПЗМХ, не включені й до кола осіб, які мають право на звер-

нення про перегляд судових рішень Верховним Судом України (ч. 1 ст. 446 КПК). Про-

писавши ці три норми, законодавець фактично усунув особу, щодо якої вирішувалося 

питання про застосування ПЗМХ, з числа осіб, які мають право оскаржувати судові рі-
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шення, і у такій спосіб безпідставно зменшив обсяг його прав. 

Незважаючи на те, що ЄСПЛ в своїх рішеннях, прийнятих за результатами  розгля-

ду скарг громадян України, наполягає на тому, щоб особа, яка примусово утримується у 

психіатричному закладі, повинна мати право на судовий перегляд за її власним бажан-

ням [9; 10], у новому КПК 2012 року збереглися вказані дефекти попереднього криміна-

льно-процесуального кодексу.  

29 вересня 2016 року судова палата у кримінальних справах Верховного Суду 

України у справі № 5-246кс15(16) дійшла висновку, що виходячи з положень пункту 2 

частини 3 статті 129 Конституції України та статті 10 КПК, особа, щодо якої 

вирішувалось питання про застосування примусових заходів медичного характеру, не 

позбавлена права подавати касаційні скарги на судове рішення, ухвалене в порядку, 

передбаченому главою 39 КПК [11]. Отже, через відсутність в КПК прямої вказівки на 

право особи, щодо якої вирішується чи вирішувалося питання про застосування ПЗМХ 

або застосовуються ПЗМХ, оскаржувати судові рішення та ініціювати їх перегляд, знати 

про подані на них апеляційні та касаційні скарги, заяви про їх перегляд, подавати  на них 

заперечення, в судовій практиці мають місце непоодинокі випадки штучного 

відсторонення таких осіб від вказаних прав, а перекладання здійснення цих прав на 

захисника чи законного представника втрачає функцію додаткової гарантії. Відсутність 

або нестача правоздатності з боку заявника для подання апеляції у кримінальній справі  

(Papon v. France) визнається ЄСПЛ однією із чотирьох проблемних сфер, що стосуються 

права на доступ до правосуддя [8, с. 39]. 

Існує також колізія між нормами статті 17 Закону України «Про психіатричну до-

помогу» (далі – Закон) та статті 514 КПК, що вирішується судовою практикою не на ко-

ристь особи, до якої застосовуються ПЗМХ, та носить явно дискримінаційний характер. 

Частиною четвертою статті 17 Закону встановлено, що особа, яку госпіталізовано в пр и-

мусовому порядку, або її законний представник через кожні три місяця з часу ухвалення 

судом рішення про продовження такої госпіталізації можуть направляти до суду клоп о-

тання про припинення госпіталізації в примусовому порядку. Згідно частини 3 статті 514 

КПК розгляд питання про продовження, зміну чи припинення застосування примусових 

заходів медичного характеру здійснюється за письмовою заявою представника медично-

го закладу (лікаря-психіатра), де тримається дана особа. Відтак, з одного боку, сама осо-

ба, щодо якої застосовуються ПЗМХ, позбавлена права ініціювати перегляд законності 

перебування її в психіатричному закладі, а з іншого, їй законом не надані додаткові гар а-

нтії через право ініціювати такий перегляд її законним представником та/або захисн и-

ком, хоча з позиції ЄСПЛ право особи, яка примусово утримується у психіатричному 

закладі, на судовий перегляд за її власним бажанням є ключовою гарантією за пунктом 4 

статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [9].  

КПК 2012 року відверто демонструє вилучення із обсягу процесуальних прав осо-

би, щодо якої вирішується питання про застосування ПЗМХ, право такої особи давати 

пояснення, показання з приводу обставин вчинення нею суспільно небезпечного діяння. 

Це вбачається навіть із дефініції, що міститься у частині першій стат ті 95 КПК: «Пока-

зання - це відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час допиту підозр ю-

ваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо відомих їм обставин у 

кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального проваджен-

ня». Крім того, у пункті 5 частини 3 статті 42 КПК передбачено право підозрюваного, 

обвинуваченого давати показання з приводу підозри, обвинувачення. Відповідно до ча с-

тини першої статті 511 КПК досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо 
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застосування ПЗМХ закінчується закриттям кримінального провадження або складанням 

клопотання про застосування ПЗМХ. Отже, за результатами здійснення досудового ро з-

слідування у порядку глави 39 КПК прокурор звертається до суду не з обвинувальним 

актом, а з клопотанням про застосування ПЗМХ. Відтак, у наданні особою, щодо якої 

вирішується питання про застосування ПЗМХ, показань з приводу підозри, обвинува-

чення немає сенсу. Але з огляду на те, що під час постановлення ухвали про застосува н-

ня ПЗМХ суд з’ясовує, зокрема, чи мало місце суспільно небезпечне діяння, кримінальне 

правопорушення та чи вчинено це суспільно небезпечне діяння, кримінальне правопо-

рушення особою (ч. 1 ст. 513 КПК), варто було б законодавцю визначитися із правом н а-

данням особою пояснень з приводу вчиненого нею суспільно небезпечного діяння, якщо 

такі пояснення особа бажає надати.  

ЄСПЛ послідовно займає позицію, відповідно до якої суди мають приводити дуже 

вагомі причини для будь-яких обмежень прав осіб, які страждають на психічні розлади. 

За частиною третьою статті 21 КПК реалізація принципу доступу до правосуддя розкр и-

вається у тому числі через можливість особи безпосередньо приймати участь у розгляді в 

суді будь-якої інстанції справи, що стосується його прав та обов’язків. Стосовно осіб, ві-

дносно яких вирішується питання про застосування або продовження ПЗМХ в КПК мі с-

титься застереження: якщо характер розладу психічної діяльності чи психічного 

захворювання особи перешкоджає проведенню процесуальних дій за її участю або участі 

у судовому засіданні, прокурор, суд мають право прийняти рішення про проведення ві д-

повідних процесуальних дій без участі такої особи (ч. 2 ст. 506 КПК). Так само й  з при-

воду можливості надання пояснень особою, щодо якої вирішується питання про 

застосування ПЗМХ, суд має визначатися суто індивідуально, з урахуванням характеру 

психічного захворювання та його перебігу на час судового розгляду. Оскільки право 

особи бути вислуханою особисто є однією із гарантій від свавілля інших осіб, вважаємо, 

що не лише питання можливості приймати участь у процесуальних діях, а також можли-

вість надавати пояснення суду, мають вирішуватися в ході проведення судово-

психіатричної експертизи. Але само право особи, щодо якої вирішується питання про з а-

стосування ПЗМХ, надавати пояснення з приводу вчиненого нею суспільно небезпечно-

го діяння повинно бути нормативно закріплено.  

Питання про особисту участь особи в судовому засіданні також постає під час роз г-

ляду заяви представника медичного закладу (лікаря-психіатра) про продовження, зміну 

або припинення застосування до цієї особи ПЗМХ. Статтею 506 КПК передбачаються 

права особи, яка бере участь у кримінальному провадженні щодо застосування ПЗМХ. Ця 

стаття навіть не містить натяку на те, що особи, до яких вже застосовуються ПЗМХ, к о-

ристуються тими ж самими правами, що й особи, відносно яких вирішується питання про 

їх застосування. На практиці адвокатам нерідко доводиться задля захисту прав своїх клі є-

нтів розширено тлумачити статтю 506 КПК, екстраполюючи передбачені нею права на 

осіб, відносно яких вирішується питання про продовження, зміну чи припинення ПЗМХ.  

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та з а-

хисту прав і свобод людини і громадянина в Україні за 2016 рік зауважує, що триває 

практика проведення судових засідань щодо продовження або зміни видів ПЗМХ без 

участі осіб, до яких вони застосовані, та наводить результати моніторингу, що проводи в-

ся у Волинській обласній психіатричній лікарні № 2, де в медичних картках пацієнтів 

виявлені заяви про їх «добровільну» відмову від участі в засіданнях суду [12, с. 302]. Такі 

заяви про відмову від участі в засіданнях суду не можна назвати випадками, оскільки це 

є багаторічною практикою, що виникла у відносинах між судами і психіатричними за-
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кладами з приводу перегляду видів надання ПЗМХ. Зрозуміло, що для керівництва пси-

хіатричної лікарні не становить труднощів отримати таку «добровільну» відмову від 

особи, умови перебування якої в лікарні повністю залежать від цього керівництва. Ось 

чому у рішенні «Горшков проти України» ЄСПЛ наголошується, що доступ особи, яка 

утримується, до судді не має залежати від доброї волі адміністрації закладу, де утрим у-

ється особа, використовуватися за розсудом керівництва медичного закладу [9]. 

На наше переконання, ефективною гарантією від свавілля в таких випадках має бу-

ти нормативне закріплення судового контролю за реалізацією права особи приймати 

безпосередню участь у судовому засіданні. Необхідно передбачити, що заява представ-

ника медичного закладу (лікаря-психіатра) про продовження, зміну чи припинення 

ПЗМХ може бути розглянута судом за відсутності особи за умови, якщо таке клопотання 

складено особою за місцем її перебування у психіатричному закладі в присутності за-

конного представника та/або адвоката, або безпосередньо заявлено в суді.  

Також викликає низьку зауважень здійснення особою, щодо якої передбачається за-

стосування або застосовуються ПЗМХ, принципу змагальності. Засада змагальності пе-

редбачає наявність трьох елементів, через взаємодію яких розкривається її сутність: чіткий 

розподіл функцій обвинувачення, захисту, правосуддя; наділення сторін рівними процесу-

альними правами для здійснення своїх функцій; керівне становище суду у кримінальному 

провадженні і надання тільки суду права ухвалювати рішення у справі  про кримінальне 

правопорушення [7, с. 83]. Проте чинний КПК не вирівняв сторони обвинувачення та за-

хисту у процесуальних можливостях для реалізації їхніх функції: кримінальний процес в 

Україні має змішану форму із наявністю змагальних елементів у досудовому провадженні. 

Завдяки цьому нерідко позиція сторони захисту з самого початку розгляду справи в суді  

виявляється більш вразливою, ніж позиція сторони обвинувачення. Д. Віткаускас та 

Г. Діков, виходячи з практики ЄСПЛ, зазначають, що повинні існувати адекватні процесу-

альні захисні механізми, які підходять за характером справи та відповідають спору між 

сторонами і можуть включати можливості представити докази, оспорити докази не на 

свою користь та представити доводи з питань, що розглядаються [8, с.87]. 

У кримінальному провадженні щодо застосування ПЗМХ, що відбувається у дифе-

ренційній формі, процесуальні можливості захисника, діяльність якого має  забезпечити  

додаткові гарантії особі з вадами психічного здоров’я, навпаки виявляються ще більш 

обмеженими, оскільки він, виходячи із змісту статті 6 Закону України «Про психіатрич-

ну допомогу», позбавлений можливості самостійно збирати докази шляхом витребуван-

ня від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, службових і фізичних осіб відомостей, що стосуються психічного здоров’я 

клієнта, висновків експерта тощо, а сам клієнт в силу свого здоров’я або здійснення до 

нього певних заходів державного примусу (застосування запобіжного заходу чи застосу-

вання ПЗМХ у виді поміщення до психіатричного закладу) позбавлений можливості 

отримувати самостійно такі докази, внаслідок чого дисбаланс щодо доказування між 

стороною захисту і стороною обвинувачення збільшується.  

Недоліки кримінально-процесуального законодавства в частині регулювання кри-

мінального провадження щодо неосудних та обмежено осудних осіб вимагають від зако-

нодавця не просто удосконалення норм правового регулювання, а розробки принципово 

нової парадигми, що виходитиме з принципу недискримінації як відправного пункту для 

забезпечення гарантій для осіб, що мають вади психічного захворювання, та вчинили су-

спільно небезпечне діяння в стані неосудності або захворіли на психічне захворювання 

після вчинення злочину. 
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ОЦІНКА ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА ЯК РЕЗУЛЬТАТУ 

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ В 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 
КОВАЛЕВСЬКА Євгенія Валеріївна,  

аспірант кафедри криміналістики та 

судової медицини Національної академії 

внутрішніх справ 

 

Найбільш розповсюдженою, більш відпрацьованою та, порівняно, добре регламен-

тованою формою використання спеціальних медичних знань у кримінальному судочинс-

тві є судова експертиза [4, с. 129]. 

Не викликає сумнівів те, що експертне дослідження є більш точним, глибоким і 

всебічним. Висновок експерта як результат використання спеціальних медичних знань 

має велике доказове значення [5, с. 59 ]. 

Судовий експерт після проведення призначеної слідчим, слідчим суддею чи судом 

або за зверненням сторони кримінального провадження експертизи, надає висновок с у-

дового експерта, який з процесуальної точки зору має доказове значення [7, c. 3]. 

Висновок експерта визнається джерелом доказів у справі. Говорячи словами Ганса 

Гросса «немає сумніву, що найважливішим допоміжним засобом, яким може користува-

тися слідчий, є досвідчені особи, висновок яких нерідко здійснює вирішальний вплив на 

справу, що розслідується» [6, c. 184]. 

Як стверджував М.Б. Вандер: «Висновок експерта – найважливіший засіб 

об’єктивізації доказування, встановлення істини на основі сучасних наукових досягнень».  

Він містить відомості про певні факти, а також дані із спеціальної галузі знань, на 

підставі яких експерт зробив свої висновки. Доказове значення висновку експерта визна-

не його характеристикою, що відображає ефективність проведення експертом дослідн и-

цьких процедур і робочих операцій. Поняття «доказове значення» висновку експерта 

прямо не визначене, але зі ст. 94 КПК України слід розуміти, що цей показник якості е к-

спертизи пов’язаний із сукупністю доказів, зібраних у справі [2, c. 122].  

Основним елементом процесу оцінки висновку експерта є положення закону про 

те, що «жоден доказ не має наперед встановленої сили» (ст. 94 КПК України), тому «ви-

сновок експерта не є обов’язковим для особи або органу, яка здійснює провадження, але 

незгода з висновком експерта повинна бути вмотивована у відповідних постанові, ухвалі, 

вироку» (ст. 101 КПК України) [1]. 

Оцінюючи висновок експерта, слідчий зіставляє як окремі частини висновку, так і 

сам висновок із протоколами інших слідчих дій: оглядів, обшуків і виїмок, у яких, як в і-

домо, фіксуються обставини виявлення й вилучення об’єктів, що у подальшому дослі-

джувались експертом. Також необхідно зіставляти його з матеріалами справи, з іншими 

частинами висновку. Висновки, що містяться у висновку експерта, мають бути зіставлені 

з даними протоколів слідчих дій, а так само – з результатами інших експертиз у справі. 

Іншими словами, значення висновку експерта не може розглядатися відокремлено 

від інших доказів, воно визначається тільки в контексті конкретної справи та зібраних у 

ній інших фактичних даних. Ю. Орлов доводить, що доказове значення висновку експе-

рта визначене його відносністю, допустимістю, достовірністю. Ця характеристика експе-

ртизи зумовлена конкретними обставинами справи, тобто важливістю фактичних даних, 
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які підлягають установленню. Доказове значення встановлених експертом фактичних 

даних є самостійною характеристикою. 

На сучасному етапі в практиці судової експертизи відбувається впровадження 

складного обладнання, новітніх методик. Усе це робить висновок експерта більш скла д-

ним, впливає на процес його оцінки. Зміст означеного процесуального документа під час 

його оцінки слідчим (судом) вважається відповідним (певною мірою) доказовому зна-

ченню не тільки порівняно з іншими доказами, а й залежно від власних якостей – харак-

теристики обраних експертом методик і здатності слідчого (суду) усвідомити наслідки їх 

застосування. Отже, результатам експертизи притаманне доказове значення як джерелу 

доказів у системі інших доказів у кримінальній справі, серед іншого і завдяки властиво с-

тям змісту висновку експерта [2, c. 123]. 

До основних характеристик висновку експерта, які визначають його доказове зн а-

чення, Ю. Орлов відносить аргументованість. Т. Авер’янова звертає увагу на те, що в до-

слідницькій частині висновку експерт повинен надати аналіз і синтез результатів 

досліджень, обґрунтування встановлених фактичних даних, сформулювати наукове по-

яснення властивостей, виявлених дослідженням об’єктів. У тексті висновку експерт має 

обґрунтувати оцінку результатів оцінку результатів проведених досліджень, а  також ар-

гументувати зроблені висновки. Висновок експерта як процесуальний документ відо-

бражає підстави для внутрішнього переконання експерта, що сприяє формуванню 

внутрішнього переконання слідчого (суду) відносно доказового значення джерела док а-

зів, що розглядається. Доказове значення висновку експерта полягає й у тому, що він п е-

решкоджає слідчому (суду) приймати необґрунтоване рішення у справі, а також 

унеможливлює відхилення результатів експертизи без достатніх на це підстав.  

Іншими словами, загальне сприйняття висновку експерта визначає та інтегрована 

картина, яку створив експерт шляхом описування перебігу і результатів дослідження. 

Відповідно слідчий (суд), оцінюючи доказове значення результатів експертизи, сприймає 

їх аргументованість із урахуванням контексту висновку експерта. Доказове значення ви-

сновку експерта відображає його місце в системі інших доказів у справі, рівень аргуме н-

тованості експертних висновків і сприятливості їх для розуміння слідчим (судом), 

іншими учасниками кримінального процесу. Отже, доказове значення відображає внесок 

експертизи у картину події, що розслідується (розглядає суд). Про доказове значення ви-

сновку експерта можна зазначати тоді, коли експертиза доповнює, спростовує чи дода т-

ково обґрунтовує уявлення слідчого (суду) щодо обставин події злочину [2, c. 123]. 

Висновок судового експерта, з процесуальної точки зору, складають факти та об-

ставини, які встановлюються в ході дослідження, а з гносеологічної точки зору – в них 

міститься оцінка фактів та обставин, які мають значення для прийняття рішення у справі. 

Підставою до оцінки фактів та обставин складає внутрішнє переконання судового експ е-

рта. Замовник судової експертизи, інші процесуальні суб’єкти також оцінюють факти та 

обставини у справі, тобто, встановлюють їх цінність відносно своєї позиції. Підставою 

для такої оцінки стає внутрішнє переконання слідчого, суду та всіх інших, хто сприймає 

висновок експерта. Зіставляючи позицію судового експерта з позиціями інших процес у-

альних суб’єктів щодо результатів виконаної судової експертизи, можна стверджувати, 

що їх розбіжності виникають унаслідок різної оцінки одних фактів та обставин, що ґрун-

тується не на збігу змістів підстави оцінки у різних процесуальних суб’єктів [3, с. 8-11]. 

Слідчий, суд, а також інші процесуальні суб’єкти не можуть не мати власного уяв-

лення про передбачувані результати судово-експертного дослідження. У кожного з них 

склалася своя особиста картина події, що розслідується чи розглядається, елементом якої 
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стають висновки судового експерта. Якщо результати судової  експертизи не збігаються з 

уявленнями її замовника, а також з очікуваннями інших процесуальних суб’єктів, то в 

останніх не може не виникати негативного ставлення до висновку експерта, а також до 

особи носія спеціальних знань у судово-експертній діяльності. 

Суб’єкт розслідування чи розгляду справи може прийняти думку експерта чи від-

хилити її, в залежності від своїх уявлень про зміст події, що розслідується, обґрунтува в-

ши своє рішення співставленням результатів судової експертизи з іншими матеріалами 

справи (94 КПК України). В цьому сенсі можна сказати, що судовий експерт надає пр о-

цесуальному суб’єктові рекомендації щодо фактів та обставин, які складають предмет 

судової експертизи, а слідчий (суд), якщо він бере думку експерта за основу обґрунту-

вання доказів, стає відповідальним за правильне застосування судової експертизи в си с-

темі доказів у справі. 

Виходячи із цих особливостей взаємодії судового експерта з особами, які беруть 

участь у розслідуванні чи розгляді справи, можна констатувати, що висновок експерта  

повинен мати таку форму, щоб він був сприйнятий замовником судової експертизи, а т а-

кож іншими процесуальними суб’єктами як правильний, об’єктивний, обґрунтований, 

такий що не викликає сумнівів [3, с. 11]. 
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«Національна академія управління» 

 

Реальний принцип, закріплений в ст. 8 КК України 2001 р., новим ні для теорії кри-

мінального права, ні для практики не є. У свій час він був відображений і в КК УРСР 

1922 р., проте потім законодавець від нього відмовився. Хоча в юридичних джерелах п и-

тання про його повернення в закон про кримінальну відповідальність епізодично обгово-

рювалося, впритул до розробки і формулювання цього принципу вчені приступ или лише 

у 80-х роках минулого століття. Цей принцип полягає в тому, що «Іноземці або особи без 

громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочини за її межами, 

підлягають в Україні відповідальності за цим Кодексом у випадках, передбачених мі жна-

родними договорами або якщо вони вчинили передбачені цим Кодексом тяжкі або особ-

ливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів України» [1]. 

З однієї сторони, реальний принцип заповнює прогалину територіального принци-

пу і принципу громадянства, оскільки передбачає злочинність і караність вчиненого за 

межами України діяння іноземців і осіб без громадянства, які постійно не проживали на 

території України. З іншої сторони, колізія реального принципу і територіального при н-

ципу іноземної держави, на території якого було вчинено злочин, а також принципу гр о-

мадянства іноземної держави, громадянин (підданий) якої вчинив за межами своєї 

держави злочин проти інтересів України, вирішена в КК України на користь реального 

принципу. Слід погодитися з думкою, що має місце в юридичній літературі, що цей 

принцип розширює межі дії національного кримінального законодавства в просторі і ви-

ходить не з того, де або хто вчинив злочин, а з того, на чиї інтереси він посягав [2, с.  36]. 

Іншими словами при формулюванні цього принципу дії закону про кримінальну відпові-

дальність на перший план була висунута значимість об’єкта кримінально-правової охо-

рони, інтереси захисту встановленого державою правопорядку зовні. 

Реальний принцип засновується на загальновизнаних нормах і принципах міжнаро-

дного права, сутність яких проявляється в тому, що будь-яка держава має право карати 

злочинні діяння, що вчинені іноземними громадянами або особами без громадянства, що 

постійно не проживають в Україні, за межами її території і порушують її закони про 

кримінальну відповідальність, якщо ці діяння відносяться до тяжких або  особливо тяж-

ких злочинів проти прав і свобод громадян України або інтересів України. Проте заст о-

сування реального принципу можливо лише за умови, якщо громадяни іноземної 

держави чи особи без громадянства, які не проживають постійно в Україні, не були зас у-

джені в іноземній державі та притягнуті до кримінальної відповідальності на території 

України. Важливо акцентувати увагу на тому, що дія реального принципу в правозаст о-

совній діяльності обмежена оскільки майже всюди прийнятим правилом є невидача вл а-

сних громадян, внаслідок чого здійснення судової юрисдикції в більшості випадків 

можливе лише тоді, коли така особа опинялася в межах території проти громадян якої 
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або інтересів якої держави було вчинено тяжкий або особливо тяжкий злочин. 

Для дотримання положень реального принципу дії закону про кримінальну відпові-

дальність потрібно зясувати, які саме злочини відносяться до тяжких та особливо тяж-

ких, що спрямовані проти права і свобод громадян України та інтересів України. З цією 

метою необхідно звернутися до ст. 12 КК України. Так, згідно з ч. 4 ст. 12 тяжким злочи-

ном є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше 

двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення 

волі на строк не більше десяти років [1]. Натомість особливо тяжким злочином є злочин, 

за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п'ять т и-

сяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад де-

сять років або довічного позбавлення волі [1]. Крім того, важливо з’ясувати положення 

ч. 1 ст. 8 КК України, а саме, що слід розуміти під злочинами проти прав і свобод гром а-

дян України? У цьому сенсі слід підтримати позицію Є.М. Кісілюка, що під правами і 

свободами громадян України насамперед потрібно розуміти ті права і свободи, які ви-

значені в розділі ІІ Конституції України (право на життя, свободу, особисту недоторк а-

ність і недоторканість житла, таємницю листування та іншої кореспонденції, 

конфіденційність особистого і сімейного життя, охорону здоров’я, право власності тощо) 

[2, с. 37]. Натомість під інтересами України розуміють захист суверенітету та територі а-

льної цілісності нашої держави, забезпечення її економічної, інформаційної та екологі ч-

ної безпеки тощо [2, с. 37]. 

Згідно з ч. 2 ст. 8 КК України «Іноземці або особи без громадянства, що не прожи-

вають постійно в Україні, також підлягають в Україні відповідальності згідно з цим Ко-

дексом, якщо вони за межами України вчинили у співучасті із службовими особами, які 

є громадянами України, будь-який із злочинів, передбачених у статтях 368, 368-3, 368-4, 

369, 369-2 цього Кодексу, або якщо вони пропонували, обіцяли, надали неправомірну 

вигоду таким службовим особам, або прийняли пропозицію, обіцянку неправомірної ви-

годи чи одержали від них таку вигоду» [1]. 

На підставі викладеного вище слід зазначити, що чинне кримінальне законодавство 

поширює свою силу не тільки виходячи з того, хто вчинив злочин і де він був вчинений, 

але також враховуючи значимість об’єкта кримінально-правової охорони та інтереси за-

хисту встановленого в державі правопорядку від злочинних посягань ззовні. 
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нком Інтер, 2016. – С. 21-42. 
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МАТВІЙЧУК Володимир Валерійович, 

аспірант кафедри кримінального права, 

кримінології, цивільного та господарського 

права ВНЗ «Національна академія управління» 

 

У юридичній літературі відсутня чітка позиція стосовно того, хто може бути суб'є к-

том відносин у площині кримінально-правової охорони досліджуваних відносин. А точ-

ніше, цьому питанню увагу взагалі не приділяли. Це дає нам можливість стверджувати, 

що суб'єкти відносин як структурний елемент об'єкта цього злочину (ст. 182 КК України) 

зовсім не підлягали дослідженню. А він, на наш погляд, має істотно вплинути на вирі-

шення питання, що слід розуміти під безпосереднім об'єктом досліджуваного злочину. 

Аналіз юридичної літератури, що стосується цієї проблеми, та проведене опитування 

студентів юридичних вузів дає нам підставу визначитися з суб'єктами суспільних відн о-

син, що стосуються недоторканності приватного життя, проти яких спрямоване це зло-

чинне діяння шляхом незаконного збирання, зберігання, використання, знищення, 

поширення конфіденційної інформації про особу або незаконної зміни такої інформації. 

Суб'єктами суспільних відносин є окремі фізичні особи, які користуються гарантовани-

ми Конституцією правами на недоторканність приватного життя, з одного боку, та інші 

фізичні особи – з іншого, в тому числі і службові особи, а також юридичні особи, органи 

державної влади та місцевого самоврядування, які мають утримуватися від порушення 

права на приватне життя фізичних осіб. Наша позиція стосовно суб'єктного складу цих 

суспільних відносин підтверджується чинним законодавством: Законом України «Про 

захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI [1]; Законом України 

«Про державну таємницю» від 21 січня 1994 року № 3855-XII [2]; Законом України «Про 

доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI [3]; Законом України 

«Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII [4] та ін. 

Для досягнення мети забезпечення охорони досліджуваних суспільних відносин 

необхідною умовою є не тільки виявлення осіб, які вчинили злочин, притягнення до 

кримінальної відповідальності, а й убезпечення цих відносин від посягань, які передб а-

чені ст. 182 КК України. Дослідження суб'єктів вказаних суспільних відносин, а також їх 

соціальних функцій у цих відносинах дасть змогу визначити на науковій основі ті сусп і-

льні відносини, які виступають об'єктом цього злочину відповідно до ст.  182 КК Украї-

ни. Цю властивість суспільних відносин використовує інколи законодавець як для 

визначення меж дії кримінального закону, так і для вказівки на ті суспільні відносини, 

що є об'єктом відповідного злочину (скажімо, порушення недоторканності приватного 

життя). Законодавець цей підхід до злочину, передбаченого ст. 182 КК України, не за-

стосував, чим певним чином ускладнив наше завдання у дослідженні зазначеної пробл е-

ми, а також у застосуванні цієї статті в практичній діяльності правоохоронних органів та 

суду. Вивчивши кримінальні провадження цієї категорії, ми встановили, що в абсолют-

ній більшості випадків (96 % справ) одним із суб'єктів відносин обов'язково була фізична 

особа (людина). Тому, з метою встановлення другої сторони складу відносин, ми зверну-

лися до законодавства (див. вище), що стосується відносин, які забезпечують умови з 
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охорони регламентованої чинним законодавством недоторканності приватного життя, 

конфіденційної інформації про фізичну особу, яку становлять персональні дані – відомо-

сті про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а 

також – сімейні таємниці. Цей аналіз засвідчив, що іншою стороною суб'єктного складу 

таких відносин, які є елементом об'єкта злочину, передбачено ст. 182 КК України, висту-

пають як фізичні, так і юридичні особи відповідно до чинного законодавства [1; 2; 3; 4]. 

Вивчення соціальної функції суб'єкта відносин, його прав та обов'язків (статусу), 

тобто соціального взаємозв'язку у суспільних відносинах, має певну цінність, оскільки 

з'ясування суб'єктного складу відносин сприяє визначенню змісту самих відносин, дає 

можливість оцінити їх характер, обсяг цих відносин і межі дії закону (ст.  182 КК Украї-

ни). Отже, робити повний перелік суб'єктів суспільних відносин (об'єкта злочину, пере д-

бачено ст. 182 КК України) немає необхідності. Важливо лише зрозуміти, що вони 

можуть мати різноманітні варіанти, які так чи інакше можуть впливати на зміст відносин 

та межі кримінальної відповідальності. Про це свідчить і судова практика. Так, суди пр а-

вильно кваліфікувати діяння лише тоді, коли встановлювати суб'єктів відносин, їх соціа-

льний статус, роль у суспільних відносинах. 

Отже, виходячи з предмета дослідження, розглянемо такий структурний елемент 

відносин, як соціальний взаємозв'язок у суспільних відносинах, що нами аналізується. 

Цей структурний елемент суспільних відносин, що нами досліджується, а саме: соціаль-

ний взаємозв'язок, справедливо розглядається як засіб самих відносин [5, c. 5; 6, c. 4]. 

Цей зв'язок може виявитися як на рівні індивідуальної взаємодії суб'єктів, так і у взаєм о-

дії людських спільнот, а також індивідуумів із відповідними спільнотами як елементами 

соціуму. Зовні цей соціальний зв'язок проявляється, як показує вивчення кримінальних 

справ і нормативної бази, що стосуються аналізованих відносин, а також опитування 

працівників правоохоронних органів та суду, в таких діяннях, як: 1) незаконне збирання, 

зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу 

або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями, а 

також убезпеченні від такої неправомірної поведінки суб'єктів, зазначених в законі; це, 

зокрема, означає на законодавчому рівні забезпечення регламентації поведінки суб'єктів 

цих відносин; 2) виконання суб'єктами відносин прав і обов'язків, покладених на них 

чинним законодавством; 3) організаційні заходи щодо забезпечення регламентованої за-

конодавством поведінки суб'єктів цих відносин; 4) запобігання вчиненню таких злочинів 

(передбачених ст. 182 КК України). 

Наше твердження має і практичне підґрунтя. Так, вивчення кримінальних прова-

джень зазначених категорій свідчить, що за 77 % проваджень соціальний зв'язок (взаємо-

зв'язок суб'єктів) характерний для забезпечення умов з охорони відносин, що нами 

з'ясовуються; 23 % проваджень – для запобігання цим злочинам. 

Нас цікавить, як це випливає з дослідження, соціальний зв'язок, важливою ознакою 

якого є обов'язок певної поведінки суб'єктів відносин щодо охорони таких відносин з р е-

гламентованої законом та іншими нормативно-правовими актами правомірної поведінки 

таких суб'єктів, тобто їх взаємодія. 

Отже, для визначення безпосереднього об'єкта цього злочину мають враховуватися 

лише суспільні відносини, що відповідають інтересам усього суспільства, а не інтересам 

окремої особи на її розсуд чи вподобання. Такими можуть бути лише позитивні віднос и-

ни, що поставлені під охорону кримінального закону. 

Дотримуючись концепції, що предмет злочину і предмет суспільних відносин у 

складі злочину не одне і те ж, а тому для злочину, передбаченого ст. 182 КК України, 
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предметом відносин є умови з охорони регламентованої чинним законодавством конфі-

денційної інформації про фізичну особу, яку становлять відомості чи сукупність відом о-

стей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а 

також сімейну таємницю.  

Дослідивши структуру суспільних відносин, існуючі точки зору, можна запропону-

вати формулювання основного безпосереднього об'єкта злочину, передбаченого ст. 182 

КК України. Основним безпосереднім об'єктом злочину виступають суспільні відносини, 

що забезпечують умови з охорони конфіденційної інформації про фізичну особу, яку 

становлять відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована 

або може бути конкретно ідентифікована, а також сімейну таємницю. Додатковим бе з-

посереднім об'єктом цього злочину виступають суспільні відносини, що забезпечують 

умови з охорони інших благ, прав фізичних осіб. 
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Визнання суб’єктів указаних суспільних відносин, а також їх соціальних функцій у 

цих відносинах дасть змогу визначити на науковій основі ті суспільні відносини, які ви-

ступають об’єктом цього складу злочину. Цю властивість суб’єктів у суспільних відно-

синах використовує інколи законодавець як для визначення меж дії кримінального 

закону, так і для вказівки на ті суспільні відносини, що є об’єктом конкретного складу 

злочину (скажімо, проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля а 
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саме, що стосується навколишнього природного середовища (проектування чи експлуа-

тація споруд без систем захисту довкілля), а саме, що це стосується навколишнього пр и-

родного середовища. Законодавець цей підхід до складу злочину передбаченого ст. 253 

КК України не застосовував (хоча деяке позначення суб’єктного складу є , що це службо-

ва чи спеціально уповноважена особа), чим ускладнив наше завдання в дослідженні за-

значеної проблеми, а також у застосуванні цієї статті в практичній діяльності 

правоохоронних органів та судів. Вивчивши кримінальні справи цієї категорії, ми вст а-

новили, що в усіх випадках (100% справ) одним із суб’єктів відносин обов’язково була 

фізична особа (людина). 

З метою встановлення другої сторони суб’єктивного складу відносин, що аналізу-

ються, ми звернулися до законодавчих і підзаконних актів, що стосуються регулювання 

відносин з приводу умов, що забезпечують належне проектування чи експлуатацію з м е-

тою захисту навколишнього природного середовища. Дослідження засвідчило, що ін-

шою стороною суб’єктного складу таких відносин, які є елементом об’єкта складу 

злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля, виступають 

як фізичні, так і юридичні особи відповідно до законодавства України [1, с. 130-135; 2; 3, 

с. 329-330; 4, с. 89-90]. Цю ж суб’єктну сторону суспільних відносин підтверджує і ви-

вчення кримінальних справ (100% вивчених кримінальних справ за 2001-2011 рр., з них 

47% засвідчило, що таким суб’єктом були органи спеціальної компетенції, 13% - загаль-

ної компетенції і 40% – окремі підприємства та організації). Проте це не ставить під сум-

нів те, що учасниками відносин можуть бути з обох сторін і юридичні особи. Але такі 

факти не підтверджуються вивченням кримінальних справ. 

Отже, робити детальний перелік суб’єктів суспільних відносин не потрібно. Важ-

ливо лише зрозуміти, що вони можуть мати різноманітні варіанти, які тією чи іншою м і-

рою можуть впливати на зміст конкретних відносин і межі кримінальної 

відповідальності щодо досліджуваного складу злочину. Це положення є, на нашу думку, 

визначеним і цілком прийнятним.  

Вивчення кримінальних справ зазначеної категорії свідчить, що суди в основному 

правильно кваліфікували діяння, коли встановлювали суб’єктів відносин, їх соціальний 

статус (роль) у досліджуваних відносинах (як засвідчує ознайомлення з кримінальними 

справами про проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля). З 76% 

справ, охопленим нашим вивченням, такі суб’єкти встановлювалися інтуїтивно (навзд о-

гад) із таких справ не було як додаткових розслідувань, так і нових розглядів у судах. Та-

ке становище дає нам підстави спрямувати зусилля судів, правоохоронних органів на 

обов’язкове дослідження за кожною кримінальною справою таких суб’єктів відносин, 

складової суб’єктного складу об’єкта досліджуваного складу злочину, а також стверджу-

вати, чи є відносини між цими суб’єктами такими, що охороняються ст. 253 КК України. 

У контексті продовження дослідження структури об’єкта складу злочину проектування 

чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля, для з’ясування змісту цих відносин 

величезне значення має предмет досліджуваних відносин. У цьому аспекті ми дотрим у-

ємося думки, що предметом суспільних відноси є певна виконана робота, на яку спрям о-

вана пізнавальна діяльність суб’єкта. Справедливим є твердження, що предметом 

суспільних відносин, є все те, з приводу чого й у зв’язку з чим існують ці суспільні ві д-

носини, а не уречевлення (фізичне тіло), що не самі речі і фізичні тіла є предметом ві д-

носин, а саме відносини, з приводу яких люди вступають між собою в той чи інший 

соціальний зв'язок. 

Маючи таку теоретичну базу, слід зазначити, що предмет складу злочину й предмет 
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відносин у цьому складі злочину – не одне й те саме. Для складу злочину, передбаченого 

ст. 253 КК України, предметом відносин є можливість (умови), що забезпечує охорону 

довкілля внаслідок належного проектування чи експлуатації споруд з належною сист е-

мою захисту довкілля.  
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права ВНЗ «Національна академія управління» 

 

Слід акцентувати увагу на тому, що до сьогоднішнього часу дискусійним залиша-

ється питання відносно місця вчинення злочину так званих дистанційних злочинів, в 

яких місце діяння і його наслідків не співпадають, а також для злочинів, окремі акти 

яких або дії співучасників учинені в різних місцях [1, с. 419]. 

В.Б. Малишев дистанційні злочини поділяє в залежності від конструкції складів 

злочинів або способів їх здійснення, що утворюють наступні категорії злочинів: злочини 

з віддаленим у просторі результатом; злочини з двома діями; триваючі злочини; продов-

жувані злочини; злочини, вчинені у співучасті [2, с. 419]. 

Розглянемо ці категорій злочинів у зазначеній послідовності. Так, дистанційні зл о-

чини з віддаленим у просторі результатом – це злочини з матеріальним складом, коли не 

співпадає суспільно небезпечне діяння і місце настання суспільно небезпечного наслідку 

[2, с. 419]. Типовим прикладом такої категорії злочину може слугувати діяння, коли осо-

бі була підсипана отрута до їжі в Києві, а смерть потерпілого наступила у Дніпропетров-

ську. Як тут визначити місце вчинення злочину? 

У доктрині кримінального права з цього питання існує декілька точок зору: одні а в-

тори вважають, що місце вчинення злочинів, де вчинена або закінчена дія, що обумовила 

настання злочинного наслідку [3, с. 27; 4, с. 37]. Ця позиція обґрунтовується тим, що 

винна особа далеко не завжди визначає місце настання злочинного результату, зазвичай 
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воно обумовлюється випадковими причинами; другі впевнені, що місце виконання дії не 

можна вважати місцем вчинення злочину, так як в цей момент склад злочину ще не за-

кінчений, і, відповідно, злочин ще не можна вважати вчиненим [5, с. 218]. На думку 

В.Б. Малініна, ці дві точки зору по-своєму обґрунтовані, оскільки не існує законодавчих 

аргументів на користь тієї або іншої, але він дотримується другої [1, с. 420]. 

Слід звернути увагу на те, що певними особливостями відрізняється місце вчине н-

ня триваючих і продовжуваних злочинів. Досліджуючи триваючий злочин як такий, що 

безперервно триває з початку і до припинення або шляхом дії, або шляхом бездіяльності, 

то можна прийти до висновку, що місцем вчинення злочину буде будь-яке місце, де про-

тягом якого-небудь часу тривав цей злочин. На думку М.Д. Дурманова, місцем вчинення 

такого триваючого злочину буде те, де винна особа притягнена до кримінальної відпові-

дальності і була засуджена [5, с. 224]. З цього приводу слід погодитися з критикою поз и-

ції М.Д. Дурманова, висловленою В.Б. Малініним, який зазначає, що «…не підсудність 

повинна визначати місце вчинення злочину, а, навпаки, місце вчинення злочину повинно 

визначити підсудність» [1, с. 421]. 

Отже, виходячи з вищевикладеного, місцем вчинення злочину (для цього випадку) 

цієї категорії у кожен відрізок часу є те місце, де він був припинений або закінчений.  

Аналіз судової практики стосовно продовжуваного злочину, свідчить про особливо-

сті таких злочинів, що відображають специфічні риси вчинення цього злочину. Це діяння, 

яке складається з декількох чи множини однорідних актів, що за своєю суттю являють 

єдиний злочин. Це навіть тоді, коли окремі акти продовжуваного злочину вчинені в дек і-

лькох місцях, оскільки в цілому буде вчинено одиничний продовжуваний злочин і місцем 

його вчинення є будь-яке із цих місць. Територія України повинна бути визнана місцем 

вчинення продовжуваного злочину, якщо на її території буде вчинено останній із злочи н-

них тотожних (подібних) актів, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результа-

ту, навіть якщо інші подібні акти вчинялися за межами території України [2, с. 20]. 

Дискусійним є також визначення місця вчинення злочину стосовно діяльності спі в-

учасників злочину. До цього і тут можливі такі випадки: 1)  злочинне діяння, вчинене в 

Україні, а підбурювання або пособництво до його вчинення – за кордоном, або навпаки. 

А.А. Поддубний вважає, що місцем вчинення злочину є територія, де вчиненні зло-

чинні дії виконавцем, а тому у вирішенні злочинів, вчинених у співучасті, він виходить з 

того, що місцем вчинення злочину буде місце, де виконавцем вчинено злочин або замах 

на вчинення певного злочину [2, с. 20]. Натомість, В.Б. Малінін піддає критиці позицію 

А.А. Піддубного у цьому питанні і зазначає, що кожним співучасником виконується с а-

мостійний склад злочину, а тому місце вчинення злочину необхідно вважати місце вч и-

нення діяння кожним із співучасників [1, с. 423]. 

До неоднозначних і складних слід віднести проблему встановлення місця вчинення 

злочину, якщо воно мало попередні стадії. У цьому контексті слід зазначити, що стадії 

розвитку злочинної діяльності мають самостійне кримінально-правове значення тільки в 

тому випадку, коли ця діяльність була призупинена з причин, не залежних від суб’єкта 

того чи іншого злочину і тим самим не була доведена до кінця. Натомість вчинений до 

кінця злочин об’єднує в собі відповідальність за всі попередні стадії розвитку злочинної 

діяльності [1, с. 423]. Згідно цьому, діяння, вчинення або закінчення якого мало місце в 

межах України, завжди розглядається як вчинене на нашій території, де б не проходили 

попередні стадії. Проте це правило не стосується тих ситуацій, коли підготовча діяль-

ність, що є злочинною за нашим КК, була вчинена на території України. Якщо при цьому 

об’єктивна сторона злочину виконувалася за межами нашої території, але за законами 
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цієї держави злочином не являлась, особа, що його вчинила може бути покарана за на-

шим законом, але не як за закінчення діяння, а тільки за готування, вчинене в межах Ук-

раїни, якщо, звичайно, злочин не був спрямований проти інтересів України. 

У випадках, коли готування до злочину або замах на злочин вчинені за кордоном, а 

сам склад злочину був остаточно закінчений на території України, злочин також необхі-

дно вважати вчиненим на території України. Крім того, територія України буде вист упа-

ти місцем вчинення попередньої злочинної діяльності, якщо така була здійснена на 

території України, а злочин був закінчений на території іншої держави, але за законом 

цієї держави не є злочином. 

Територія України не буде місцем вчинення злочину в тому випадку, якщо 

попередня злочинна діяльність була вчинена на території іноземної держави, а наслідки 

повинні були наступити в Україні. Хоча в більшості випадків винний направляє свою 

вольову злочинну дію на те, щоб досягли настання не тільки певних наслідків, але й на 

певний території, тобто бажає настання наслідків у певному місці, або передбачає і 

свідомо допускає настання наслідків у цьому місці, що не співпадає з місцем вчинення 

самого діяння [2, с. 19].  

На підставі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки, що б ви-

значити місце вчинення того чи іншого злочину, виходячи з таких випадків:   

1) коли необхідно вирішити питання стосовно місця вчинення злочину так званих 

дистанційних злочинів; 

2) коли необхідно вирішити питання щодо місця вчинення злочину стосовно поп е-

редньої злочинної діяльності.  
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Слід наголосити на тому, що предмет злочину, передбачений ст. 243 КК України, 

має важливе кримінально-правове значення для: 1) встановлення в суспільно небезпеч-

ному діянні складу злочину як підстави кримінальної відповідальності; 2) правильної 

кваліфікації злочину; 3) відмежуванні його від суміжних злочинів та аналогічного адмі-

ністративно-правового делікту; 4) оцінки суспільної небезпеки злочину. Згідно з ч.1. 

ст. 243 КК України предметом злочину виступають: 1) внутрішні морські води; 2) води 

територіального моря України; 3) води виключної (морської) економічної зони України; 

4) води відкритого моря. 

Однією з особливостей злочинів, передбачених ст. 243 КК, є те, що йдеться не про 

один, а про декілька предметів злочину: внутрішні морські води; води територіального 

моря України; води виключної (морської) економічної зони України; води відкритого 

моря [1]. При цьому кожен з них має окреме значення та характеристику. Проте , насам-

перед важливо встановити родові ознаки, властиві всім цим предметам злочину, що ан а-

лізуються. Такий підхід надасть можливості глибше і повніше встановити видові ознаки, 

притаманні кожному з указаних предметів. Вирішуючи цю проблему, треба визначити 

більш широке за обсягом поняття (термін), яке охоплювало б усі вказані в ст. 243 КК Ук-

раїни предмети злочину. Таким терміном, який охоплював би кожен із предметів дослі-

джуваного злочину, може бути «води моря» або «морські води». Оскільки в структурі 

суспільних відносин, які розглядаються, предмет відносин стосується нематеріальних 

відносин [2, с. 135], то у таких відносинах його функції виконують інші соціальні цінно-

сті (наприклад, екологічні блага). В цьому випадку суть відносин полягає в тому, щоб 

забезпечувати умови з охорони внутрішніх морських чи територіальних вод України або 

вод виключної (морської) економічної зони України, вод України у відкритом у морі від 

їх забруднення, що убезпечує від створення небезпеки для життя чи здоров’я людей або 

живих ресурсів моря чи могло перешкодити законним видам використання моря або 

убезпечити від спричинення загибелі або захворювання людей, масової загибелі або з а-

хворювання людей, масової загибелі об’єктів тваринного і рослинного світу або інші т я-

жкі наслідки. Причому зазначений нами предмет суспільних відносин і самі суспільні 

відносини збігаються. Натомість предмет злочину дещо іншій.  

Але такий підхід до тлумачення предмета досліджуваного злочину є все ж таки над-

то узагальненим. На наше переконання, необхідно чітко вказати ознаки предмета досл і-

джуваного злочину, і на цій підставі не тільки правильно кваліфікувати вчинене 

суспільно небезпечне діяння за ст. 243 КК України, а й відмежувати його від суміжних 

правопорушень. Для з’ясування змісту поняття «предмет злочину», передбаченого ст. 243 

КК України, треба виокремити (визначити) ознаки, властиві саме цьому предмету (в його 

родовій характеристиці). Насамперед це ознаки, які в юридичній літературі розглядають-

ся як загальні (універсальні), властиві кожному предмету злочину [1, с. 58]: соціальна, ф і-

зична, юридична (нормативна) [4, с. 67-73; 5, с. 8] – це ознаки, які в даному випадку 
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мають своє специфічне відображення. Крім того, необхідно визначитися зі спеціальними 

ознаками, які відображали б особливості цього предмета в його зв’язку з безпосереднім 

об’єктом злочину і доповнювали б його загальні ознаки. Спеціальними ознаками предме-

та злочину, передбаченого ст. 243 КК України, за аналогією, можна назвати такі: інфор-

мативність, імперативність і спеціальне функціональне призначення [3, с. 59]. 

Розглянемо детальніше наведені вище ознаки. Перш за все звернемося до загальних 

ознак. Соціальна ознака вказує на зв’язок предмета з об’єктом злочину. З предметом 

злочину і предметом суспільних відносин ми визначилися. Саме води внутрішнього м о-

ря чи територіального або води виключної (морської) економічної зони України, води 

відкритого моря виступають чинниками, які зумовлюють виникнення та існування сус-

пільно значущої (позитивної) діяльності суб’єктів суспільних відносин, що забезпечують 

умови з охорони внутрішніх морських чи територіальних вод України або вод виключної 

(морської) економічної зони України, вод України у відкритому морі від їх забруднення. 

Істотна шкода цьому об’єкту спричиняється противоправними діяннями, які описані в 

диспозиціях чч. 1, 2 та 3 ст. 243 КК України стосовно суб’єкта суспільних відносин, а 

саме: умов з охорони і обсягу використання цих предметів. Таким чином, створюється 

реальна загроза існуванню аналізованих суспільних відносин.  

Фізична ознака предмета злочину, як правило, свідчить, що він за загальним прави-

лом є матеріальним вираженням існування тих чи інших суспільних відносин (у нашому 

випадку, він є субстратом останніх, зокрема, природний об’єкт у відносинах у сфері н а-

вколишнього природного середовища, а в інших – матеріальним відтворенням цих від-

носин або свідченням їх існування) [3, с. 60].  

Юридична (нормативна) ознака вказує на предмет злочину (внутрішні морські во-

ди, води територіального моря України, води виключної (морської) економічної зони 

України, води відкритого моря, які суб’єктами злочину (їх діяннями) забруднюються) як 

обов’язкову ознаку злочину, передбаченого ст.243 КК України. Зміст останньої певною 

мірою розкривається в ст.243 КК України, в низці інших нормативно-правових актів. 

Юридична ознака свідчить, що стосовно цих предметів вчиняються певні діяння, описані 

в диспозиціях чч. 1, 2 та 3 цієї статті [1]. 

Спеціальні ознаки. Інформативність як ознака предмета злочину, передбаченого 

ст. 243 КК України, свідчить, що внутрішні морські води, води територіального моря 

України, води виключної (морської) економічної зони України, води відкритого моря, 

містять інформацію щодо стану, який відповідає належному екологічному стану, але в 

дійсності ці предмети піддані забрудненню матеріалами чи речовинами, шкідливими для 

життя чи здоров’я людей або відходами внаслідок порушення спеціальних правил.  

Імперативність як ознака задекларованого нами предмета злочину (за ст. 243 КК) 

тісно пов’язана з юридичною (нормативною) його ознакою і вказує на те, що приписи, 

які за змістом містяться у цих предметах, повинні беззастережно виконуватися 

суб’єктами цих відносин, що нами досліджуються. 

Функціональна ознака предмета цього злочину, об’єднуючи в собі дві попередні, 

вказує на спеціальне призначення предметів цього злочину для доведення відповідними 

суб’єктами (які зазначені в законі) до відповідних адресатів. Це означає, що ці предмети, 

надані в користування на законних підставах і їх використання, є законним, тобто поро-

джують належні права і обов’язки для суб’єктів досліджуваних суспільних відносин.  
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Візьмемо за основу структуру суспільних відносин, що запропонована в літературі 

з кримінального права, яку пропагує більшість вчених: 1) це – суб’єкти (носії) відносин; 

2) це – предмет, з приводу якого існують відносини (тобто це те, з приводу чого існують 

відносини); 3) це – соціальний зв'язок (суспільно значуща діяльність, як зміст відносин) 

[18, с. 35-48]. Маючи такі, і вищезазначені, вихідні положення, продовжимо дослідження 

безпосереднього об’єкта злочину, передбаченого ст.385 КК України. 

В юридичній літературі, звичайно, відсутня якась позиція відносно того, хто може 

бути суб’єктом відносин у площині кримінально-правової охорони досліджуваних від-

носин, а точніше, цьому питанню увага взагалі не приділялась. Це дає нам можливість 

говорити про те, що суб’єкти відносин як структурний елемент об’єкта цього злочину 

(ст. 385 КК) зовсім не підлягали дослідженню. А він, на наш погляд, істотно має вплин у-

ти на вирішення питання, що є безпосереднім об’єктом досліджуваного злочину. Аналіз 

юридичної літератури, що стосується цієї проблеми та проведене опитування студентів 

юридичних вузів дає нам підставу визначитися з суб’єктами суспільних відносин у сфері 

здійснення правосуддя, проти яких спрямоване це злочинне діяння. Суб’єктами суспіл ь-

них відносин з умов, що забезпечують належне давання показань свідка, виконання екс-

пертом чи перекладачем покладених на них обов’язків у суді або під час провадження 

досудового слідства, здійснення виконавчого провадження, розслідування тимчасовою 
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слідчою комісією Верховної Ради України являються окремі особи – учасники процесуа-

льної діяльності (прокурор, слідчі органів внутрішніх справ, слідчі органів Служби Бе з-

пеки України, слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства, керівники органів досудового розслідування, оперативний працівник під-

розділів органів внутрішніх справ, оперативний працівник органів Служби Безпеки Ук-

раїни, оперативний працівник органів, що здійснюють контроль за додержанням 

податкового законодавства, оперативний працівник органів Державної пенітенціарної 

служби України, оперативний працівник органів Державної прикордонної служби Укра-

їни, оперативний працівник органів Державної митної служби, підозрюваний, обвинува-

чений, виправданий у кримінальному провадженні, засуджений у кримінальному 

провадженні, законний представник підозрюваного, законний представник обвинуваче-

ного, захисник, потерпілий, представник потерпілого, заявник, цивільний позивач, циві-

льний відповідач, представник цивільного позивача, представник цивільного 

відповідача, законний представник цивільного позивача, свідок, суддя, тимчасова слідча 

комісія Верховної Ради України, виправно-виконавча установа тощо). Крім того, 

суб’єктами цих відносин, передбачених ст.385 КК України, можуть бути окремі грома-

дяни, державні службовці, службові особи, представники влади, державні органи, органи 

місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій. Тобто, 

суб’єктами або учасниками суспільних відносин, що забезпечують умови з охорони рег-

ламентованої законами та іншими нормативними актами обов’язку належного давання 

показань свідком, виконання експертом чи перекладачем покладених на них обов’язків у 

суді, або під час провадження досудового слідства, здійснення виконавчого проваджен-

ня, розслідування тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України, можуть бути 

як фізичні, так і юридичні особи.  

Вивчивши кримінальні справи цієї категорії, ми встановили, що у всіх випадках 

(96% справ) одними із суб’єктів відносин обов’язково була фізична особа (людина).  

З метою встановлення другої сторони суб’єктного складу відносин, що аналізують-

ся, ми звернулися до законодавчих і підзаконних актів а також слідчої та судової практи-

ки. Так, аналіз законодавчих та підзаконних актів, що стосуються відносин, що 

забезпечують умови з охорони регламентованої законами та іншими нормативними ак-

тами обов’язку належного давання показань свідком, виконання експертом чи перекл а-

дачем покладених на них обов’язків у суді або під час провадження досудового слідства, 

здійснення виконавчого провадження, розслідування тимчасовою слідчою комісією Вер-

ховної Ради України, засвідчив, що іншою стороною суб’єктного складу таких відносин, 

які є елементом об’єкта злочину, передбаченого ст.385 КК України, виступають як фіз и-

чні, так і юридичні особи, відповідно до чинного законодавства України [2; 3; 4; 5; 6; 7].  

Виходячи із предмета дослідження, розглянемо такий структурний елемент відн о-

син як соціальний взаємозв’язок у суспільних відносинах, що нами аналізується. Цей 

структурний елемент суспільних відносин, що нами досліджується, а саме, соціальний 

взаємозв’язок, справедливо розглядається як засіб самих відносин [8, с. 5; 9, с. 4]. Цей 

зв’язок може виявитися як на рівні індивідуальної взаємодії суб’єктів, так і у взаємодії 

людських спільнот, а також і індивідуумів із відповідними спільнотами, як елементами 

соціуму. Зовні цей соціальний зв'язок проявляється, як показує вивчення кримінальних 

справ і нормативної бази, що стосуються аналізованих відносин, а також опитування 

працівників правоохоронних органів та суду, в таких формах бездіяльності, як: 1) у від-

мові свідка від давання показань, в відмові експерта чи перекладача від покладених на 

них обов’язків у перерахованих у диспозиції ст.385 КК України, органах та установах, а 
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також убезпеченні від такої неправомірної поведінки суб’єктів, зазначених в законі. Це, 

зокрема, на законодавчому рівні забезпечення та регламентації поведінки свідків, експ е-

ртів чи перекладачів; 2) виконанні обов’язків свідком, експертом чи перекладачем пок-

ладених на них чинним законодавством; 3) в організаційних заходах щодо забезпечення 

регламентованої законами та іншими підзаконними нормативними актами такої поведін-

ки свідками, експертами чи перекладачами; 4) в запобіганні вчинення таких злочинів 

(передбачених ст.385 КК України).  

Наше твердження має і практичне підґрунтя. Так, вивчення кримінальних справ та 

матеріалів про відмову в порушенні кримінальних справ зазначеної категорії свідчить, 

що за 75% справ соціальний зв'язок (взаємозв’язок суб’єктів) характерний для 

забезпечення умов з охорони відносин, що нами з’ясовуються; 25% справ – для 

запобігання цим злочинам. 

Дотримуючись концепцій, що предмет злочину і предмет суспільних відносин у 

складі злочину не одне і те ж, а тому для злочину, передбаченого ст. 385 КК України, 

предметом відносин є можливість (умови) для охорони стосунків з забезпечення регла-

ментованої законами та іншими нормативно-правовими актами правомірної поведінки 

свідка, експерта чи перекладача, тобто свідком належного давання показань, експертом 

чи перекладачем виконання покладених на них обов’язків у суді або під час проведення 

досудового слідства, здійснення виконавчого провадження, розслідування тимчасовою 

слідчою комісією Верховної Ради України. Натомість для додаткового безпосереднього 

об’єкта злочину, до предмета суспільних відносин слід віднести можливість (умови) з 

охорони стосунків для забезпечення законних прав т а інтересів фізичних і юридичних 

осіб. У цьому контексті ми дотримуємося думки, що предметом суспільних відносин є 

умови з приводу забезпечення тих чи інших явищ, благ, прав, тощо.  

Дослідивши структуру суспільних відносин, існуючи точки зору, можна запропо-

нувати формулювання основного безпосереднього об’єкта злочину, передбаченого 

ст. 385 КК України. Цим основним безпосереднім об’єктом даного злочину виступають: 

1) суспільні відносини, що забезпечують умови з належного давання показань свідком, 

виконання експертом чи перекладачем покладених на них обов’язків у суді або під час 

провадження досудового слідства, здійснення виконавчого провадження, розслідування 

тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України чи дізнання; 2) додатковим без-

посереднім об’єктом цього злочину виступають суспільні відносини, що забезпечують 

умови з охорони законних прав і інтересів фізичних та юридичних осіб. 
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Покарання у виді арешту є доволі неоднозначним видом покарання, передбаченим 

чинним кримінальним та кримінально-виконавчим законодавством. На відміну від ін-

ших покарань, пов’язаних із ізоляцією особи від суспільства (позбавлення волі на певний 

строк та довічне позбавлення волі), особи засуджені до арешту засуджуються на доволі 

короткі терміни (від 1 до 6 місяців) і це суттєво відрізняє даний вид покарання від інших 

видів покарання, пов’язаних із ізоляцією особи від суспільства [1, с. 34]. Цей факт ста-

вить осіб, засуджених до арешту, у привілейоване становище відносно осіб, засуджених 

до позбавлення волі.  

З іншого боку, погоджуємося з думкою К.А. Автухова стосовно того, що ізоляція, 

яку зазнають особи, засуджені до арешту є більш суворою, ніж у засуджених до позбав-

лення волі, які тримаються у приміщеннях камерного типу колоній максимального рівня 

безпеки [2, с. 257]. 

У ч. 2 ст. 51 КВК України законодавець зазначає, що на засуджених до арешту п о-

ширюються права, обов’язки, заборони та обмеження, встановлені для осіб, які  відбува-

ють покарання у виді позбавлення волі [3, с. 33]. Тож системне та логічне тлумачення 

цієї правової норми дає право передбачати арифметичну рівність прав осіб, які відбува-

ють покарання у виді арешту та позбавлення волі. Проте у ч. 3 ст. 51 КВК Украї ни зако-

нодавець наводить перелік прав осіб, які відбувають покарання у виді арешту. У світлі 

останніх змін у кримінально-виконавчому законодавстві, не зовсім зрозумілою є позиція 

законодавця, який не передбачає для осіб, які відбувають покарання у виді арешту, права 

на телефонні розмови (у тому числі у мережах рухомого (мобільного) зв’язку), а також 

можливість користуватися глобальною мережею Інтернет. Приймаючи до уваги швид-

кий темп сучасного життя особи, які відбувають покарання у виді арешту, опиняються у 

певній інформаційній блокаді. Навіть, приймаючи до уваги невеликі терміни, протягом 

яких відбувається даний вид покарання, засуджена особа повинна отримувати можли-
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вість на вільний доступ до інформації. Процес створення арештних домів на території 

нашої країни триває. Тож мабуть вихід вбачається у плануванні комп’ютерних класів або 

місць для користування комп’ютерною технікою у арештних домах із подальшим зак о-

нодавчим закріпленням права засуджених до арешту на можливість користування глоба-

льною мережею Інтернет, а також на телефонні розмови (у тому числі у мережах 

рухомого (мобільного) зв’язку), із відповідними обмеженнями встановленими законо-

давством та відомчими нормативно-правовими актами. 

Інша ситуація склалася із застосуванням обмежень, заборон та обов’язків, встанов-

лених для осіб, засуджених до позбавлення волі. Уважне вивчення правових норм, які їх 

встановлюють, надає право стверджувати, що вони застосовуються до осіб, які відбува-

ють покарання у виді арешту у повному обсязі. Тож для усунення протиріччя між поло-

женнями ч. 2 та 3 ст. 51 КВК України доцільно виключити слово «права», з переліку, що 

надається у ч. 2 ст. 51 КВК України, і сформулювати ч. 2 ст. 51 КВК України наступним 

чином: «На засуджених до арешту поширюються обов’язки, обмеження та заборони, 

встановлені кримінально-виконавчим законодавством для осіб, які відбувають покаран-

ня у виді позбавлення волі». А у ч. 3 ст. 51 КВК України викласти вичерпний перелік 

прав осіб, які відбувають покарання у виді арешту. Таким чином у Главі 12 КВК Украї-

ни, яка передбачає правові норми щодо виконання покарання у виді арешту, буде зосе-

реджена більшість правових норм, які регулюють законодавчий процес виконання та 

відбування даного виду покарання. 

Ще одна проблема, на яку потрібно звернути увагу, стосується того, що чинне кри-

мінально-виконавче законодавство закріплює положення стосовно того, що особи засу-

джені до арешту відбувають призначене покарання за місцем засудження. Законодавець 

вказує, що на засуджених до арешту поширюються права, обов’язки, заборони і обме-

ження, встановлені для осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі. У свою 

чергу засуджені до позбавлення волі відбувають призначене їм покарання у межах адм і-

ністративно-територіальної одиниці за місцем проживання до засудження або місцем по-

стійного проживання родичів засудженого (ст. 93 Кримінально-виконавчого кодексу 

України). Тож чому засуджені до арешту не можуть відбувати призначене їм покарання 

у межах адміністративно-територіальної одиниці проживання до засудження або прожи-

вання родичів? Тим більше, що досвід європейських країн свідчить на користь такої п о-

зиції. Так, у КК Латвії зазначається, що арешт – це короткострокове примусове 

утримання засудженого в ув’язненні в межах його місця проживання. У Іспанії засудж е-

на особа відбуває покарання у виді арешту у закладах, які максимально наближені до м і-

сця її проживання [4, с. 116, 117]. 

Потрібно відзначити, що метою покарання є не тільки кара, а й виправлення зас у-

дженого. Дослідження вчених-кримінологів доводять суттєвий позитивний вплив поба-

чень із рідним та близькими на виправлення засудженої особи. Ця теза підтверджується 

результатами дослідження, проведеного А.М. Авраменко, за його даними у 16,4  % засу-

джених до арешту, під час відбування цього покарання втрачаються суспільно-корисні 

зв’язки [5, с. 10]. Але чому особи засуджені до арешту у такому разі позбавлені права на 

побачення? Законодавець передбачає засудження до арешту на строк від 1 до 6 місяців, 

тобто засуджена до арешту особа, яка відбуває даний вид покарання, у іншому регіоні, не 

за місцем свого фактичного проживання, не має можливості спілкуватися та бачити своїх 

рідних та близьких на протязі строку засудження до арешту. Чи може цей факт позитивно 

вплинути на виправлення засудженої особи? Це питання залишається дискусійним.   
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Для з’ясування суб’єктів злочину, передбаченого ст. 238 КК України, необхідно 

звернутися до нормативно-правових актів, що стосуються досліджуваної нами проблеми. 

Так, згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 28.04.1990 р. № 100 «Про 

порядок і періодичність обнародування відомостей про екологічну, в тому числі 

радіаційну, обстановку та стан захворюваності населення» органи, на які покладено 

державний контроль за охороною і використанням природних ресурсів, та органи 

охорони здоров’я забезпечують з травня 1990 р. систематичне подання зазначених 

відомостей до республіканських і місцевих засобів масової інформації [1]. Це свідчить 

про те, що відповідальні службові особи «органів, що здійснюють державний контроль 

за станом екологічної, в тому числі радіаційної, обстановки…відповідно до покладених 

на них функцій за встановленими формами… у зазначені нижче строки передають таку 

інформацію: 

– про рівень забруднення, в тому числі радіоактивного, ґрунтів, атмосферного пові-

тря, поверхневих вод суші та морських вод: Український гідрометеорологічний центр – 

до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства 
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охорони здоров’я України за перше півріччя - до 10 серпня, за рік – до 15 березня насту-

пного року; службові особи обласних центрів по гідрометеорології – до обласних управ-

лінь з охорони природи, обласних, Київської міської санітарно-епідеміологічних служб 

про рівень забруднення атмосферного повітря щомісяця до 15 числа наступного періоду, 

за перше півріччя – до 20 липня, за рік – до 15 лютого наступного року; про рівень за-

бруднення поверхневих вод суші та морських вод щоквартально – до 30 числа наступно-

го за кварталом місяця, за перше півріччя – до 1 серпня, за рік – до 15 лютого наступного 

року; про рівень радіоактивного забруднення атмосферного повітря щомісяця – до 25 

числа наступного періоду; - про рівень забруднення, в тому числі радіоактивного, сільсь-

когосподарських угідь і стічних вод, що скидаються з них: Міністерство аграрної політи-

ки та продовольства України до Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища України, МОЗ України за рік – до 15 березня наступного року, обласні уп-

равління до обласних управлінь з охорони природи та обласних санітарно-

епідеміологічних служб щомісяця – до 15 числа наступного періоду, за перше півріччя – 

до 20 липня, за рік – до 15 лютого наступного року; 

– про рівень радіоактивного забруднення поверхневих вод суші, в тому числі в зоні 

впливу діючих атомних електростанцій: Державне агентство водних ресурсів до Міні с-

терства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства охорони 

здоров’я України за перше півріччя – до 10 серпня, за рік – до 15 березня наступного ро-

ку; басейнові водогосподарські об’єднання до обласних управлінь охорони природи, с а-

нітарно-епідеміологічних служб щомісяця – до 15 числа наступного періоду, за перше 

півріччя – до 20 липня, за рік – до 15 лютого наступного року; 

– про рівень забруднення, в тому числі радіоактивного, підземних вод: Державна 

служба геології та надр України до Міністерства навколишнього природного середови-

ща України за рік – до 15 березня наступного року; 

– виробничі геологічні об’єднання до обласних управлінь з охорони природи, сані-

тарно-епідеміологічних служб – до 20 числа наступного за кварталом місяця; 

– про рівень техногенних змін геологічного середовища: Державна служба геології 

та надр України до Міністерства навколишнього природного середовища України за 

рік – до 15 березня наступного року; 

– дані автоматизованої республіканської інформаційної системи «Здоров’я та на-

вколишнє середовище: МОЗ України» до Міністерства навколишнього природного сере-

довища України за рік – до 15 березня наступного року; обласні, Київська міська 

санітарно-епідеміологічна станція до обласних управлінь з охорони природи за рік – до 

15 березня наступного року;  

– про рівень забруднення, в тому числі радіоактивного, продуктів тваринництва і 

рослинництва: Міністерство аграрної політики та продовольства України до Міністерст-

ва охорони навколишнього природного середовища і МОЗ України за перше півріччя – 

до 1 серпня, за рік – до 1 березня наступного року; обласні ради та управління аграрної 

політики до обласних управлінь охорони природи, обласних санітарно-епідеміологічних 

служб по продуктам тваринництва щоквартально – до 15 числа наступного за кварталом 

місяця, в період вільного випасу худоби щомісяця – до 10 числа наступного періоду; по 

продуктам рослинництва – по мірі їх дозрівання; 

– звітні дані обліку земель: Міністерство аграрної політики та продовольства Укра-

їни до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України щорічно 

за станом на 1 листопада - до 1 березня наступного року; 

– дані державного земельного кадастру: Міністерство аграрної політики та продо-
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вольства України до Міністерства охорони навколишнього природного середовища Ук-

раїни раз на 5 років за станом на 1 листопада – до 1 березня наступного за звітним періо-

дом року; 

– дані державного водного кадастру по якості поверхневих вод: Український гідро-

метеорологічний центр до Міністерства охорони навколишнього природного середови-

ща за рік – до 1 липня наступного року тощо [1]. 

– дані державного водного кадастру по використанню водних ресурсів: Державне 

агентство водних ресурсів: Державне агентство водних ресурсів України до Міністерства 

охорони навколишнього природного середовища за рік – до 1 липня наступного року 

тощо [1]. 

Отже, відповідальні службові особи органів, на які покладено державний контроль 

за охороною і використанням природних ресурсів, та органи охорони здоров’я забезп е-

чують з травня 1990 р. систематичне подання зазначених відомостей до республікансь-

ких і місцевих засобів відомостей до республіканських і місцевих засобів масової 

інформації [1]. Це підтверджується й Указом Президії Верховної Ради Української РСР 

від 19 січня 1990 р. № 8711-ХІ «Про відповідальність за порушення вимог, спрямованих 

на поліпшення екологічної обстановки в Українській РСР» [2], де зазначено, що органи, 

на які покладено державний контроль за охороною і використанням природних об’єктів, 

та органи охорони здоров’я зобов’язані публікувати зазначені вище відомості в респуб-

ліканських та обласних газетах, повідомляти про них по радіо і телебаченню [2]. 

Слід звернути увагу на те, що спеціально уповноваженим центральним органом ви-

конавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природ-

ного середовища та використання природних ресурсів, є Міністерство навколишнього 

природного середовища України та його територіальні органи, місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування, і до його компетенції належить реалізація де р-

жавної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколиш-

нього природного середовища, належить дотримання вимог законодавства: про екологічну 

та радіаційну безпеку; про використання та охорону земель; про охорону і раціональне ви-

користання вод та відтворення водних ресурсів; про охорону атмосферного повітря; про 

охорону, захист, використання та відтворення лісів; про охорону, утримання і використан-

ня зелених насаджень; про використання, охорону і відтворення рослинного світу; про 

охорону, раціональне використання та відтворення тваринного світу; про поводження з 

відходами; про біологічну та генетичну безпеку тощо (ст. 20-2 Закону) [3]. Ці ж органи 

здійснюють спостереження, прогнозування, облік та інформування в галузі навколишньо-

го природного середовища (ст. 22 – 25 - 1 Закону) [3]. Це ще раз підтверджує наше бачен-

ня, що суб’єктами злочину, передбаченого ст. 238 КК України, є спеціально уповноважена 

службова особа цих органів, що здійснюють державний контроль за станом екологічної, в 

тому числі радіаційної обстановки, та станом захворюваності населення, які зобов’язані 

надавати належні відомості про це населенню, а також перераховані нами службові особи, 

відповідальні за своєю сферою діяльності надавати вчасно центральним органам викона в-

чої влади Міністерству охорони навколишнього природного середовища України та МОЗ 

України такі відомості. Таке ж підтвердження нашої позиції ми знаходимо щодо суб’єкта 

злочину, передбаченого ст. 238 КК України, і в Положенні про державну систему моніто-

рингу довкілля: Затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 

1998 р. № 391 [4]. 

Ст. 1 Положення «Про Державне агентство лісових ресурсів України» від 8 жовтня 

2014 р. № 521, свідчить, що це агентство є центральним органом виконавчої влади, діяль-
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ність якого спрямовується, координується Кабінетом Міністрів України через Мініс тра 

аграрної політики та продовольства, який реалізує державну політику у сфері лісового та 

мисливського господарства [5]. Це агентство здійснює: державне управління в галузі ве-

дення лісового і мисливського господарства, а також державний контроль за дотриманням 

вимог нормативно-правових актів щодо ведення лісового і мисливського господарства, а 

також державний контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо ве-

дення лісового господарства (крім державного контролю з карантину рослин у сфері захи-

сту рослин), моніторинг лісів; організовує виконання заходів щодо визначення рівня 

радіоактивного забруднення лісів, радіаційний контроль лісової продукції, дозиметричний 

контроль робочих місць та доз опромінення працівників тощо (п. 4 Положення). Це свід-

чить про те, що спеціально відповідальна службова особа за контроль і моніторинг зо-

бов’язана подавати відомості про дані обліку державного лісового господарства ґрунтів 

земель лісового фонду (радіологічні визначення, залишкову кількість пестицидів, агрохі-

мікатів і важких металів тощо) до Міністерства охорони навколишнього природного сере-

довища України, його обласних підрозділів та Мінагрополітики [5]. Це дає нам 

можливість стверджувати, що спеціально відповідальна за це службова особа Держлісаге-

нтства є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 238 КК України, при умисному перекру-

ченні відомостей про екологічний, в тому числі радіаційний, стан, який пов’язаний із 

забрудненням ґрунтів лісового фонду тощо, до центральних органів виконавчої влади в 

сфері довкілля і МОЗУ [5].  

На підставі проведеного дослідження можна запропонувати наступне визначення 

суб’єкта злочину, передбаченого ст. 238 КК України: «Суб’єктом злочину приховування 

або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення є фізи ч-

на осудна, спеціально уповноважена службова особа, яка приховує або умисно перекручує 

відомості про екологічний, в тому числі радіаційний, стан, який пов'язаний із забрудне н-

ням земель, водних ресурсів, атмосферного повітря, харчових продуктів і продовольчої 

сировини і такий, що негативно впливає на здоров’я людей, рослинний та тваринний світ, 

а також про стан захворюваності населення в районах з підвищеною екологічною небезпе-

кою, якій до моменту вчинення злочину виповнився вік кримінальної відповідальності». 
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СУЛІЦЬКИЙ Вадим Володимирович, 
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кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Київського 

університету ім. Б. Грінченка 

 

За двадцять шість років незалежності Державна кримінально-виконавча служба 

України (далі – КВС) реформувалася неодноразово. Останні зміни відбулися 22 вересня 

2016 року. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 697-р «Питання 

Міністерства юстиції»: «Державна пенітенціарна служби України як центральний орган 

виконавчої влади з 30 вересня 2016 року припиняє виконання покладених на її функцій і 

повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України» [1].  

Треба зазначити, що жодне реформування не торкнулося психологічної служби ви-

правних колоній і слідчих ізоляторів. Сучасний стан справ такий, що цій структурі, як і 

соціально-виховному відділу, не знайшлося місця в нових структурах Міністерства юс-

тиції України (Державний Департамент кримінально-виконавчої служби, Департамент 

пробації, Департамент ресурсного забезпечення державної кримінально-виконавчої слу-

жби, Управління медичного забезпечення).  

Проаналізував завдання, що покладені на ці департаменти й управління  [2], можна 

зробити висновок про те, що накопичений позитивний досвід психологічної роботи в ус-

тановах виконання покарань сьогодні або зайвий, або нікому не потрібний. Лише у Де-

партаменту пробації, одним із завдань залишилося: «організація процесу ресоціалізації 

засуджених, які відбувають покарання в установах виконання покарань» [3]. Навіть у са-

мому підрозділі пробації більша увага приділяється соціально-виховній роботі з засу-

дженими, а питанням психологічної роботи з цією категорією громадян – жодної уваги. 

Нажаль, як свідчить аналіз інших нормативно-правових документів, ставлення вла-

ди до питань психологічного забезпечення та супроводження процесів відбування та ви-

конання покарань не відповідає сучасним вимогам та проголошеної політики гуманізації 

кримінально-виконавчої системи, спрямованої на формування готовності засуджених до 

каяття, як умови для їх подальшої ресоціалізації та соціалізації. 

На нашу думку, з метою забезпечення всебічної діяльності кримінально-виконавчої 

служби України, разом зі здійсненням єдиної державної політики у сфері виконання п о-

карань, треба звернути увагу та додати до функцій КВС України, а також у законодавчі 

акти й інші нормативно-правові документи, «Положення про психологічне забезпечення 

та супроводження процесу відбування та виконання покарання». 

Ми вважаємо, що одним із пріоритетних заходів повинна стати розробка та прий-

няття комплексу документів і змін у законодавстві держави щодо організації, місця, ролі, 

функцій, напрямків, форм і методів діяльності психологічних служб виховних, виправ-

них колоній та слідчих ізоляторів Державної КВС України.  

Тому, зміна підпорядкування державного відомства є першим кроком у реформі 

Державної кримінально-виконавчої служби України – перегляд старих понять і категорій 

державного та суспільного життя. Другим кроком повинний стати перегляд на законода-

вчому рівні змісту функцій, методів і форм діяльності органів та установ КВС України в 
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межах обраної політики гуманізації – «правове, соціальне, виховне, психологічне забез-

печення та супроводження процесів виконання та відбування покарання». Третім кроком 

– втілення у практичну діяльність головної концепції виправлення та ресоціалізації зас у-

джених – теорії каяття – впровадження у практичну діяльність механізмів впливу на осо-

бистість засудженого, в процесі яких формується готовність до виправлення та 

приводить останнього до щирого усвідомленого каяття. Четвертий крок реформи пол я-

гає у визначенні ефективних психодіагностичних методів визначення ступеня, рівня, 

якості, стабільності, щирості та усвідомленості каяття, як результату виправлення зас у-

дженого та його готовності до подальшої участі в процесах ресоціалізації та соціалізації. 

Ми пропонуємо створити окрему структуру в КВС України – психологічне бюро – 

та визначити її роль, завдання, повноваження у законах і нормативно-правових актах 

України. Для цього, в окремі законодавчі акти, додати та закріпити положення про ді я-

льність психологів. 

Загалом, роль та місце психолога установ виконання покарань у Кримінально-

виконавчому кодексі України [4] не визначено, а психологія згадується тільки в контексті:  

 соціально-психологічне відділення; 

 соціально-психологічне вивчення; 

 соціально-психологічна програма; 

 психолого-педагогічний вплив; 

 психодіагностика, психотерапія та психокорекція. 

Тому, до Кримінально-виконавчого кодексу України ми пропонуємо внести такі 

зміни та доповнення: 

Статтю про психологічне супроводження та психологічне забезпечення процесів 

виконання та відбування покарань. 

«Психологічне супроводження процесу відбування покарань - комплекс заходів, 

спрямованих на збереження психічного здоров'я засуджених, надання своєчасної психо-

логічної допомоги, профілактику негативних психоемоційних станів, які виникають у 

засуджених у процесі відбування покарання. 

Психологічне супроводження процесу виконання покарань - надання 

консультативно-методичної та практичної допомоги з психологічних проблем 

співробітникам пенітенціарних закладів, які виникають між персоналом і засудженими у 

процесі виконання покарань. 

Психологічне забезпечення процесу відбування покарань - розробка та впрова-

дження у життєдіяльність засуджених психологічних програм, які спрямовані на їх само-

вдосконалення, саморозвиток, підвищення самоосвіти, попереджують негативний вплив 

позбавлення волі на особистість та навчають їх прийомам позитивної адаптації до сусп і-

льних умов, які змінюються. 

Психологічне забезпечення процесу виконання покарань – розробка та 

впровадження у повсякденну роботу працівників пенітенціарних закладів науково-

практичних рекомендацій щодо роботи з різними категоріями засуджених у звичайних 

та надзвичайних ситуаціях життєдіяльності».  

Статтю де визначається, що основним результатом діяльності закладів кримінал ь-

но-виконавчої служби України щодо виправлення, ресоціалізації засуджених, психологі-

чного забезпечення та супроводження процесів виконання та відбування покарань – є 

щире усвідомлене каяття особи, яка відбуває покарання, встановлене судом. 

До основ правового статусу засуджених, ми пропонуємо внести зміни, які передба-

чають положення про те, що Держава поважає і охороняє права, свободи і законні інт е-
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реси засуджених, забезпечує необхідні умови для їх виправлення, щирого усвідомленого 

каяття і ресоціалізації, соціальну і правову захищеність, збереження психічного здоров'я 

та їх особисту безпеку. 

У статтю, яка наголошує основні права засуджених, у перший розділ додати: «… на 

отримання психологічної допомоги. Надання психологічної допомоги забезпечується пра-

цівниками психологічних бюро виправних закладів, які мають відповідну освіту та профе-

сійну кваліфікацію. У разі потреби, засудженому гарантується право на вільний вибір і 

допуск психолога для отримання психологічної допомоги, у тому числі за власні кошти». 

Структурні дільниці виправних і виховних колоній, на наш погляд, мають 

складатися: 

 у виховних колоніях: карантину, діагностики і розподілу; ресоціалізації; 

соціальної адаптації, психологічне бюро (центр); 

 у виправних колоніях мінімального і середнього рівня безпеки: карантину, 

діагностики і розподілу; ресоціалізації; посиленого контролю; соціальної реабілітації, 

психологічне бюро (центр); 

 у виправних колоніях максимального рівня безпеки: карантину, діагностики і 

розподілу; ресоціалізації; посиленого контролю, психологічне бюро (центр). 

Вказані дільниці ізолюються одна від одної. 

У психологічному бюро (центрі) обладнується кризовий стаціонар, в якому 

знаходяться засуджені, які мають негативні психоемоційні стани, потребують 

підвищеного контролю з боку психологів та додаткових системних психокорекційних та 

психопрофілактичних занять. 

Організація роботи дільниць, бюро (центрів) виправних і виховних колоній 

регламентується Кримінально-виконавчим кодексом України та нормативно-правовими 

актами Міністерства юстиції України. 

У статтю «Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці карантину, 

діагностики і розподілу», внести такі зміни: 

Засуджені, поміщені в дільницю карантину, діагностики і розподілу, протягом ч о-

тирнадцяти діб піддаються повному психологічному обстеженню з метою виявлення і н-

дивідуальних психологічних якостей, які можуть негативно впливати на процеси 

адаптації, виправлення, формування щирого усвідомленого каяття, ресоціалізації. На п і-

дставі отриманих даних складаються індивідуальні психологічні програми щодо супр о-

водження процесу відбування покарання засудженим.  

За результатами медичного обстеження, первинної психодіагностики і соціального 

вивчення та на підставі психологічної, кримінологічної, кримінально-правової характе-

ристики на кожного засудженого складається індивідуальна програма соціально-

виховної роботи, яка затверджується начальником установи.  

У статтю «Права і обов'язки засуджених до позбавлення волі», додати: «отримувати 

кваліфіковану психологічну допомогу, відвідувати психологічні заходи, що проводяться 

спеціалістами у психологічному бюро (центрі) установи». 

Додати статтю, яка визначає роль та місце психологічної роботи з засудженими до 

позбавлення волі: «Психологічна робота – є комплексом заходів, спрямованих на психо-

діагностичне вивчення, проведення психопрофілактичної, психокорекційної, консульт а-

тивної, просвітницької та дослідницької роботи, а також психологічного супроводження 

та забезпечення процесів виконання та відбування покарань. 

Психологічна робота з засудженими до позбавлення волі проводиться з метою збе-

реження їх психічного здоров'я, зменшення негативного впливу перебування в умовах 
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виправного закладу, надання своєчасної психологічної допомоги та проведення психоло-

гічних заходів, які спрямовані сприяти виправленню, щирому усвідомленому каяттю та 

ресоціалізації засуджених. супроводження та психологічне забезпечення процесу відбу-

вання покарання засуджених. 

Участь засуджених у психологічних заходах, які проводяться в психологічних бюро 

колоній, враховується при визначенні ступеня їх виправлення, а також при застосуванні 

заходів заохочення та стягнення. 

Розпорядком дня колоній повинний бути передбачений час для участі засуджених у 

психологічних заходах як за самостійним вибором, так і за призначенням відповідних 

спеціалістів. 

Психологічні заходи спрямовані на забезпечення ефективності програм дифере нці-

йованого виховного впливу на засуджених з урахуванням їхньої поведінки, психологіч-

них особливостей, психічного стану та ступеня соціальної занедбаності. 

Психологічні програми, заходи з засудженими повинні враховувати можливості 

залучення засуджених до самовдосконалення, приведення себе до щирого усвідомленого 

каяття». 

Кримінально-виконавчий кодекс України має визначити основні напрямки, форми 

та методи психологічної роботи із засудженими до позбавлення волі. Ми пропонуємо: 

«У колоніях проводиться індивідуально-психологічна психодіагностична, психопрофі-

лактична, психокорекційна робота та групова психотренінгова, психодіагностична, пс и-

хопрофілактична, психокорекційна робота із засудженими, а також інші її види, що 

сприяють становленню їх на життєву позицію, яка відповідає правовим нормам і вимо-

гам суспільно корисної діяльності, та сприяє їх щирому усвідомленому каяттю. 

Психологічна робота із засудженими організовується в індивідуальних і групових 

формах на основі психологічних принципів і методів. 

Таким чином, головною проблемою сучасного законодавства України, у тому чис-

лі, Кримінально-виконавчого кодексу України є те, що в ньому ототожнюються поняття 

соціально-виховна та психологічна робота, що є науково-методологічною помилкою.  

Це потребує внесення запропонованих нами змін та доповнень до Кримінально-

виконавчого кодексу України, а у разі їх прийняття, це буде першим кроком у приведе н-

ня Державної кримінально-виконавчої служби України у відповідність до державної по-

літики гуманізації в галузі виконання покарань, а саме: 

 вдосконалення Кримінально-виконавчого кодексу України; 

 визнання юридичного статусу психологічної служби в пенітенціарних закладах, 

що сприяє подальшої гуманізації процесів відбування та виконання покарань; 

 розмежування повноважень між соціально-виховною та психологічною роботою 

із засудженими до позбавлення волі; 

 суттєво вплинути на якість роботи, що проводиться з засудженими щодо їх 

виправлення, приведення до усвідомленого щирого каяття, ресоціалізації та подальшої 

соціалізації. 

 сприяти зменшенню рівнів рецидивної та повторної злочинності серед осіб, які 

звільнилися із місць позбавлення волі; 

 вдосконалити науково-методичну роботу щодо вирішення питань 

психологічного супроводження та забезпечення виконання та відбування покарань; 

 покращити роботу особового складу з засудженими у місцях позбавлення волі; 

 сприяти збереженню психічного здоров'я засуджених.  
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Домашній арешт є альтернативним триманню під вартою запобіжним заходом, 

який застосовується за ухвалою слідчого судді, суду в порядку, передбаченому кримін а-

льним процесуальним законодавством. На наш погляд, потребує розгляду питання щодо 

особливостей мотивування ухвали слідчого судді, суду про застосування домашнього 

арешту або продовження його строку. Аналіз узагальнення судової практики дозволяє 

стверджувати, що такі ухвали іноді не відповідають вимогам КПК, а саме: а) не зазнача-

ється адреса житла, яке забороняється залишати підозрюваному, обвинуваченому (на 

вимогу ч. 3 ст. 196 КПК в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді домаш-

нього арешту зазначається точна адреса житла, яке забороняється залишати); б) не ви-

значається період, протягом якого забороняється залишати житло (за ч. 1 ст.  181 КПК 

домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло 

цілодобово або у певний період доби); в) зазначається не конкретна дата закінчення дії 

ухвали про застосування домашнього арешту, а його загальний строк застосування у м і-

сяцях (у ч. 4 ст. 196 КПК вказано, що слідчий суддя, суд зобов’язаний визначити в ухвалі 

про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту 

дату закінчення її дії у межах строку, передбаченого КПК); г) не покладається на підо-

зрюваного, обвинуваченого жодного обов’язку або застосовуються обов’язки, не пере д-

бачені ч. 5 ст. 194 КПК (згідно ч. 2 ст. 196 КПК в ухвалі про застосування запобіжного 

заходу, не пов’язаного з триманням під вартою, зазначаються конкретні обов’язки, пе-

редбачені ч. 5 ст. 194 КПК, що покладаються на підозрюваного, обвинуваченого, та у 

випадках, встановлених КПК, строк, на який їх покладено). 

Як свідчить правозастосовна практика, встановлений КПК порядок продовження 

строку домашнього арешту містить певні прогалини у нормативній регламентації, що н а-
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дає можливість неоднозначного тлумачення, і відповідно, призводить до неоднакової с у-

дової практики. Звернемося до аналізу проблемного питання стосовно належного суб’єкта 

звернення з клопотанням про продовження строку домашнього арешту. Згідно ч. 6 ст. 181 

КПК у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продов-

жений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, 

передбаченому ст. 199 КПК. Водночас практика свідчить про існування випадків звернен-

ня слідчих, детективів із зазначеними клопотаннями, погодженими з прокурорами, до сл і-

дчих суддів, які за результатами їх розгляду постановляють діаметрально протилежні 

ухвали. Одні розглядають такі клопотання по суті і продовжують строк домашнього ареш-

ту, інші – відмовляють у його задоволенні, вважаючи, що воно подане неналежним 

суб’єктом. Так, апеляційний суд м. Києва в ухвалі зазначив, що слідчий суддя правомірно 

відмовив у задоволенні клопотання слідчого про продовження строку дії запобіжного за-

ходу у вигляді домашнього арешту, вказавши, що воно внесено неналежним суб’єктом. 

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 181 КПК єдиним належним суб’єктом внесення такого клопо-

тання є прокурор, а слідчий таким правом не наділений [1]. В іншому провадженні апеля-

ційний суд визнав правомірним подання клопотання про продовження строку домашнього 

арешту детективом Національного антикорупційного бюро України [2]. Аналізуючи таку 

неоднакову судову практику зазначимо, що законодавець нелогічно (у порівнянні із алго-

ритмом продовження дії будь-якого іншого запобіжного заходу) передбачив у ст. 181 КПК 

лише прокурора як належного суб’єкта звернення із клопотанням про продовження строку 

домашнього арешту. Навіть клопотання про продовження строку найсуворішого запобіж-

ного заходу, тримання під вартою, має право подати прокурор, слідчий за погодженням із 

прокурором (ч. 1 ст. 199 КПК). Тому вважаємо за необхідне внести зміни до ч. 6 ст. 181 

КПК, якими передбачити можливість звернення з клопотанням про продовження строку 

домашнього арешту слідчого за погодженням із прокурором або прокурора.  

Викликають обґрунтовані зауваження недоліки практики продовження домашнього 

арешту. Оскільки строк домашнього арешту продовжується у порядку продовження 

строку тримання під вартою, слідчий суддя зобов’язаний розглянути клопотання про 

продовження строку домашнього арешту до закінчення строку дії попередньої ухвали 

(ч. 4 ст. 199 КПК). Водночас на практиці доволі часто слідчі ініціюють продовження 

цього запобіжного заходу, коли строк дії попередньої ухвали скінчився і домашній 

арешт фактично припинив свою дію. Тому слідчі судді правомірно обґрунтовують 

ухвали про відмову в задоволенні клопотань тим, що запобіжний захід у вигляді 

домашнього арешту може бути продовжений лише до закінчення строку ухвали про 

тримання особи під домашнім арештом [3].  

Зауважимо, що продовжити дію домашнього арешту можна лише в тій формі, в 

якій він існував в ухвалі слідчого судді, суду про його обрання. Так, в ухвалі апеляційний 

суд звернув увагу на те, що слідчий суддя вийшов за межі своїх повноважень, продовжи-

вши дію раніше обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний 

період доби, вказавши замість того цілодобовий домашній арешт [4]. У такому випадку 

йдеться не про продовження дії раніше обраного запобіжного заходу, а про фактичну йо-

го зміну. Таким чином продовжити дію цього запобіжного заходу слідчий суддя, суд 

вправі лише у зазначених часових обмеженнях, встановлених в ухвалі про застосування 

домашнього арешту.  

На практиці виникають проблеми під час реалізації домашнього арешту як запобі ж-

ного заходу. По суті формою контролю з боку працівників органу Національної поліції за 

поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, є від-
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відування житла цієї особи та/або використання електронних засобів контролю (ч.  5 

ст. 181 КПК). Втім суттєвим недоліком функціонування електронного моніторингу є  за-

надто велика вартість електронних браслетів, що останнім часом приводить до фінансової 

неспроможності нашої держави забезпечити їх у достатній кількості для виконання ухвал 

слідчих суддів, судів про застосування домашнього арешту. Відсутність фактичної мож-

ливості застосування електронних засобів контролю не позбавляє дієвості запобіжного з а-

ходу у вигляді домашнього арешту, оскільки у таких випадках єдиною реальною формою 

контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім 

арештом, залишається відвідування його житла працівниками органу Національної поліції.  

Розглянуті питання не вичерпують недоліків застосування запобіжного заходу у ви-

гляді домашнього арешту та продовження його строку. Сподіваємось, що постановка да-

них проблем послужить поштовхом для їх подальшого наукового дослідження.  
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Суб’єкт злочину несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних 

машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку (ст. 361 КК України). 

Стосовно суб’єкта цього злочину в юридичній літературі існують такі судження: 

1) М.В. Корчевский заявляє, що суб’єкт несанкціонованого втручання загальний, ним є 

фізична, осудна особа, що досягла 16-річного віку [1, с. 608]; 2) П.П. Андрушко 

переконує, що «суб’єктом цього злочину є особа, яка досягла 16-річного віку і таким 
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можуть бути особи з персоналу АЕОМ, їх систем чи комп’ютерних мереж та сторонні 

особи. Суб’єктами злочину у формі розповсюдження комп’ютерного вірусу шляхом 

застосування програмних і технічних засобів, призначених для незаконного проникнення 

в АЕОМ, їх системи чи комп’ютерні мережі і здатних спричинити перекручення або 

знищення комп’ютерної інформації чи її носіїв, можуть бути розробники таких 

програмних і технічних засобів, їх виготовлювачі, зокрема, виробники (розробники) 

програм з комп’ютерними вірусами, так звані «технопацюки», «хакери» та ін.» [2, 

с. 786]; 3) С.В. Гізімчук, Ю.В. Гродецький, В.І. Тютюгін запевняють, що суб’єктом цього 

злочину є будь-яка особа (фізична осудна, яка досягла 16-річного віку і не має права 

доступу до інформації, що обробляється в ЕОМ (комп’ютерах), АС, комп’ютерних 

мережах чи мережах електрозв’язку) [3, с. 484]; 4) А.В. Загика стверджує, що суб’єктом 

цього злочину «може бути осудна фізична особа, яка досягла 16-річного віку. Закон не 

вимагає, щоб ця особа займала певну посаду, здійснювала певну діяльність, отримала 

певну освіту [4, с. 750]; 5) А.М. Ришелюк вважає, що суб’єктом цього злочину може бути 

будь-яка осудна особа, яка на момент його вчинення досягла 16 років [5, с. 538]; 

6) Д.С. Азаров заявляє, що суб’єкт цього злочину загальний [6, с. 834]. 

З наведених вище суджень стосовно суб’єкта злочину несанкціонованого втручання 

в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, 

комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку можна виокремити такі позитивні 

положення: 1) що суб’єктом цього злочину є фізична осудна особа, яка на момент його 

вчинення досягла 16-річного віку; 2) що суб’єктом цього злочину можуть бути особи з 

персоналу АЕОМ, їх систем чи комп’ютерних мереж та сторонні особи, які не мають 

права доступу до інформації, що обробляється в ЕОМ (комп’ютерах), АС, комп’ютерних 

мережах електрозв’язку; 3) що не має значення, щоб ця особа займала певну посаду, 

здійснювала певну діяльність, отримувала певну освіту. Проте цих положень, на наш 

погляд, недостатньо для визначення суб’єкта цього злочину. З метою належного 

формулювання визначення суб’єкта злочину, передбаченого ст. 361 КК, необхідно 

звернутися до класифікації цих суб’єктів. Так, А.П. Кузнецов звертає нашу увагу на 

таких суб’єктів, як: 1) пірати, що порушують, головним чином, авторське право; 

2) хакери – суб’єкти, що отримують неправомірний доступ до комп’ютерів інших 

користувачів і файлів у них; 3) крекери – це надто фахові порушники, які здатні 

обходити засоби безпеки [7, с. 27]. У той же час Д.В. Добровольський пропонує таку 

класифікацію крекерів: 1) зламувач – це професійний крекер, який здійснює злам 

комп’ютерної системи з метою копіювання комп’ютерної інформації тощо. Діє як у 

власних інтересах, так і в інтересах інших осіб; 2) вандали – це, як правило, автори 

«комп’ютерних вірусів», вчиняють злам комп’ютерної системи для її знищення або 

блокування комп’ютерної інформації; 3) жартівники – це особи, основною метою яких є 

злам комп’ютерної системи для її подальшого знищення або блокування [8, с. 62]. 

Існують також інші класифікації і характеристики «комп’ютерних злочинців». Але слід 

погодитися з А.А. Музикою, що всі ці характеристики мають значення для конкретизації 

ролі цих суб’єктів, характеру їх діянь, суспільної небезпечності, але вони не вирішують 

питання про ознаки суб’єкта злочину як елемента складу конкретного злочину [9, с. 269].  

На підставі викладеного вище можна запропонувати таке визначення суб’єкта 

злочину, передбаченого ст. 361 КК України: «Суб’єктом злочину несанкціоноване 

втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) автоматизованих 

систем комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку є фізична осудна, приватна, 

неслужбова особа (громадянин України, особа без громадянства, громадянин іноз емної 



183 

держави), якій до моменту вчинення злочину виповнилося 16 років, це можуть бути 

особи з персоналу АЕОМ, їх систем чи комп’ютерних мереж та сторонні особи (які не 

мають права доступу до інформації, що обробляються в ЕОМ чи мережах 

електрозв’язку)». 

Суб’єкт злочину створення з метою використання, розповсюдження або збуту 

шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут (ст. 

361-1 КК України). Стосовно суб’єкта злочину, передбаченого стаття 361-1 КК, існують 

такі погляди: 1) С.В. Гізімчук, Ю.В. Гродецький, В.І. Тютюгін та М.В. Карчевський 

запевняють, що суб’єкт цього злочину загальний, ним є фізична осудна особа, що 

досягла 16-річного віку [3, с. 48; 34, с. 610]; 2) А.М. Ришелюк переконує, що суб’єкт 

цього злочину — загальний [5, с. 836]; 3) Т.М. Лопатіна заявляє, що суб’єктом злочину, 

передбаченого ст. 273 КК РФ (використання і поширення шкідливих комп’ютерних 

програм), є фізична особа, яка досягла 16 років, створила, поширила або використала 

шкідливу комп’ютерну програму чи іншу комп’ютерну інформацію, завідомо 

призначену для несанкціонованого знищення, блокування, модифікації, копіювання 

комп’ютерної інформації або нейтралізації засобів захисту комп’ютерної інформації [10, 

с. 402].  

Аналіз наведених вище поглядів дає нам можливість виділити такі позитивні 

положення: 1) що суб’єктом цього злочину є фізична осудна особа, якій виповнилося 16 

років; 2) що це особа, яка створила, розповсюдила або збула чи використала шкідливу 

комп’ютерну програму. 

На підставі позитивних положень, зазначених вище, а також чинного законодавства 

(ст. 361-1 КК України), запропонуємо таке визначення суб’єкта злочину, передбаченого 

ст. 361-1 КК України: «Суб’єктом злочину створення з метою використання, 

розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх 

розповсюдження або збут, є фізична осудна, приватна, неслужбова особа (громадянин 

України, особа без громадянства, громадянин іноземної держави), якій до моменту 

вчинення злочину виповнилося 16 років, яка створила з метою використання або 

розповсюдження, або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, що призначені 

для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку».  

Суб’єкт злочину несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з 

обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах 

(комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях 

такої інформації (ст. 361-2 КК України). Щодо суб’єкта злочину, передбаченого ст. 361-

2 КК України, є такі думки: одні автори таким суб’єктом розуміють загальний суб’єкт [5, 

с. 541; 1, с. 612]; інші до такого суб’єкта відносять фізичну осудну особу, яка досягла 16 -

річного віку [3, с. 488].  

Аналіз наведених нами поглядів свідчить, що визначення суб’єкта цього злочину є 

неточним і неповним. Згідно з приписами ст. 361-2 КК можна запропонувати визначення 

суб’єкта злочину, передбаченого ст. 361-2 КК України: «Суб’єктом злочину 

несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка 

зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих 

системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації є фізична осудна, 

неслужбова особа (громадянин України, особа без громадянства, громадянин іноземної 

держави), якій до моменту вчинення злочину виповнилося 16 років, що вчиняє 

несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка 
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зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих 

системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної 

відповідно до чинного законодавства». 

Суб’єкт злочину несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в 

електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, 

комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, 

яка має право на доступ до неї (ст. 362 КК України). Стосовно суб’єкта злочину, 

передбаченого ст. 362 КК України, існують такі судження: 1)  С.В. Гізімчук, 

Ю.В. Гродецький, В.І. Тютюгін заявляють, що суб’єкт цього злочину – спеціальний: ним 

може бути особа осудна, фізична, яка досягла 16-річного віку і має право (на підставі 

трудових правовідносин чи договору, або інших юридичних підстав) доступу до 

комп’ютерної інформації або носіїв такої інформації, має право експлуатувати, 

використовувати за дорученням (і в межах доручення) власника ЕОМ (комп’ютери), АС, 

комп’ютерні мережі чи носії комп’ютерної інформації [3, с. 490]; 2) А.М. Ришелюк 

стверджує, що «суб’єкт цього злочину – спеціальний. Ним може бути фізична осудна 

особа, яка до моменту вчинення злочину досягла 16-річного віку і має право доступу до 

інформації, що є предметом цього посягання. У законі прямо не вказано на те, що 

суб’єкт під час вчинення злочину використовує зазначене право. Проте в разі умисного 

вчинення аналізованих діянь особою, яка не має права доступу до інформації, вчинене 

може кваліфікуватися за ст. 361 КК» [11, с. 839]. 

Аналіз зазначених вище поглядів дає змогу виокремити такі позитивні положення: 

1) що суб’єктом цього злочину є фізична осудна особа, якій до моменту вчинення 

злочину виповнилося 16 років; 2) що це особа, яка має право доступу до комп’ютерної 

інформації або носіїв такої інформації; 3) що це особа, яка має право експлуатувати, 

використовувати за дорученням комп’ютери, АС, комп’ютерні мережі чи носії 

комп’ютерної інформації. 

На підставі позитивних положень, які нами виокремленні з існуючих поглядів, а 

також приписів ст. 362 КК України можна запропонувати таке визначення суб’єкта 

злочину, передбаченого ст. 362 КК України: «Суб’єктом цього злочину може бути 

фізична осудна, неслужбова особа (громадянин України, особа без громадянства, 

громадянин іноземної держави), якій до моменту вчинення злочину виповнилося 16 

років, якщо ця особа має право доступу до комп’ютерної інформації (на підставі 

трудових відносин або договору, або інших підстав), має право експлуатувати, 

використовувати за дорученням (і в межах доручення) власника ЕОМ, АС, комп’ютерної 

мережі чи носія комп’ютерної інформації. 

Суб’єкт злочину порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних 

машин комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них обробляється (ст. 

363 КК України). Стосовно суб’єкта злочину, передбаченого ст. 363 КК, є такі думки: 

одні фахівці суб’єкта цього злочину розуміють, як спеціального і стверджують, що «ним 

може бути лише особа, яка відповідає за експлуатацію ЕОМ, автоматизованих систем 

комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку. Як правило, це їх адміністратор, який 

згідно з посадовими обов’язками має забезпечити належне функціонування зазначених 

машин, систем чи мереж у цілому або їх частини чи інших інфраструктур, що 

безпосередньо пов’язані з функціонуванням указаного обладнання і впливають на його 

роботу. Суб’єктом цього злочину не може бути особа, яка забезпечує дотримання лише, 

порядку чи правил захисту інформації і не відповідає за експлуатацію ЕОМ, 
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автоматизованих систем комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку» [11, с. 841]; 

другі наполягають, що суб’єктом цього злочину є особа фізична, осудна, яка досягла 16 -

річного віку і відповідає за експлуатацію ЕОМ (комп’ютерів), АС, комп’ютерних мереж 

електрозв’язку або повинна забезпечувати правила захисту інформації, яка в них 

обробляється (спеціальний суб’єкт) [3, с. 492-493]. 

Аналіз поглядів на суб’єкт злочину, передбаченого ст. 363 КК України, дає змогу 

виокремити такі позитивні положення: що суб’єктом цього злочину є фізична осудна 

особа яка досягла 16 років; що це особа, яка відповідає за експлуатацію ЕОМ, 

комп’ютерів, АС, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку. 

На підставі проведеного дослідження можна запропонувати визначення суб’єкта 

злочину, передбаченого ст. 364 КК України: «Суб’єктом злочину порушення правил 

експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих 

систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил 

інформації, яка в них обробляється, є фізична осудна, неслужбова особа (громадянин 

України, особа без громадянства, громадянин іноземної держави), якій до моменту 

вчинення злочину виповнилося 16 років, це особа, яка відповідає за експлуатацію ЕОМ 

(комп’ютерів), АС, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку». 

Суб’єкт злочину перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку (ст. 363 -

1 КК України). Стосовно суб’єкта цього злочину є такі думки: одні автори таким 

суб’єктом визнають будь-яку фізичну особу, що досягла 16-річного віку [3, с. 494]; інші 

заявляють, що суб’єкт цього злочину – загальний. 

Аналіз цих поглядів дає нам можливість виділити такі позитивні положення: 1) що 

суб’єктом цього злочину є фізична особа; 2) особа, яка досягла 16 років. 

На підставі викладеного вище можна запропонувати таке визначення цього злоч и-

ну: «Суб’єктом злочину, передбаченого статтею 363-1 КК України, є фізична осудна, 

приватна, неслужбова особа (громадянин України, особа без громадянства, громадянин 

іноземної держави), якій до моменту злочину виповнилося 16 років.  

На підставі дослідження можна зробити такі висновки: 1) що автори існуючих 

публікацій стосовно суб’єкта злочинів, передбачених розділом ХVІ Особливої частини 

КК України, пропонують достатньо поверхневі визначення суб’єкта злочинів; 3)  що 

автори, як правило, використовують положення суперечливої класифікації суб’єкта 

злочинів. 
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СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ  

ЗАВІДОМО НЕЗАКОННІ ЗАТРИМАННЯ, ПРИВІД,  

ДОМАШНІЙ АРЕШТ АБО ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ 

 
ШНИПКО Олена Сергіївна, 

аспірантка кафедри кримінального права, 

кримінології, цивільного та господарського 

права ВНЗ «Національна академія управління»  

 

У ст. 371 КК України відсутні будь-які вказівки на суб’єктивні ознаки. Разом з тим, 

структура об’єктивної сторони складу злочину завідомо незаконні затримання, привід, 

домашній арешт або тримання під вартою як злочину з формальним складом (за 

винятком ознаки ч. 3 ст. 371 КК «дії, передбачені частинами першою або другою цієї 

статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки») свідчать, що цей злочин може вчиняться 

лише умисно та тільки з прямим умислом. Мотив зазначених умисних дій можуть бути 

різними: невірно зрозумілі інтереси осіб, егоїзм, помста, користь тощо. Проте вони, як 

відомо, на кваліфікацію вчиненого не впливають (окрім випадків, коли умисні дії були 

вчинені з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах), а можуть лише бути 

враховані судом під час призначення певної міри покарання або при звільненні від 

реального відбування покарання. 

Також необхідно проаналізувати дії або бездіяльності, які винний вчинив під час 

завідомо незаконного затримання, приводу, домашнього арешту або тримання під вар-

тою, а також при вчиненні дій, передбачених частинами першою або другою цієї статті, 

якщо вони були вчинені з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах. Дослі-

дження кримінальних справ свідчить, що дії вчинялися лише (100%) з умисною формою 

вини (причому умисел був прямим). Ці висновки підтверджує опитування працівників 

правоохоронних органів, судів і студентів юридичних факультетів стосовно завідомо н е-

законного затримання, приводу, домашнього арешту або тримання під вартою (95% із 

600 опитаних вказали прямий умисел вчинення цих злочинів з формальним складом). Це 

також підтверджується тим, що в цьому випадку особа усвідомлює суспільну небезпе ч-

ність своїх дій або бездіяльності і бажає їх вчинити (оскільки інших складових, окрім з а-

відомості своїх дій або бездіяльності, тут немає). Про прямий умисел при вчиненні цього 

злочину з формальним складом також свідчить такий термін закону (ст. 371 КК), як «з а-

відомо» [1], який відноситься до інтелектуального критерію умислу. Вольовий акт стає 

можливим лише тоді, коли спонукання суб’єкта стають дійсними, шлях і засоби їх задо-

волення знайдені і набувають чітко вираженої направленості у вигляді прагнення до до-

сягнення мети, акумулюючи свідомість і волю індивідуума [2, с. 114].  

Однією з основних ознак, які характеризують злочин, передбачений ст. 371  КК, є 

суспільна небезпека. Визначаючи зміст умислу, а точніше, інтелектуального критерію 

вини, треба встановити і фактор усвідомлення особою вчиненого нею діяння. Таке усв і-

домлення повинно включати дві складові: по-перше, усвідомлення особою фактичного 

змісту та характеру події, яка утворює діяння як акт вольової поведінки людини; і, по-

друге, усвідомлення особою соціальної корисності або, навпаки, шкідливості її поведі н-

ки для охоронюваних законом інтересів суспільства, громади чи окремої людини. Посл і-

довність такого усвідомлення, етапи формування думок особи щодо своєї поведінки 

можуть бути різними. В одних випадках особа взагалі не зважає на суспільну небезпе ч-
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ність, заборонність, караність свого діяння, зосереджуючи свою увагу лише на своїх ба-

жаннях щодо певних дій, передбачених ст. 371 КК. При цьому, якщо людина не усвідом-

лює фактичного змісту та характеру свого діяння, то усвідомлення його суспільної 

небезпечності також виключається. У той же час, усвідомлення суспільно небезпе чного 

характеру поведінки передбачає розуміння і змісту дій, що описані в ст. 371 КК.  

Аналіз змісту умислу злочинів, що досліджуються, надає нам можливість ствер-

джувати, що суспільно небезпечний характер цих діянь охоплюється повним розумінням 

особи. Підставою для такого твердження є обставина, яка закладена у нормах процесуа-

льного законодавства. Особа повинна розуміти обов’язки, які вона виконує у зв’язку із 

здійсненням кримінального провадження, а це означає, що при з’ясуванні суб’єктивної 

сторони цього злочину необхідно звертати увагу на процесуальні права та обов’язки уча-

сників певних правопорушень.  

Аналіз джерел, у яких висвітлюються питання суб’єктивної сторони злочинів, пе-

редбачених ст. 371 КК свідчить, що ці злочини вчиняються з прямим умислом [3, с. 805; 

29, с. 1094; 30, с. 572; 31, с. 906; 32, с. 776; 33, с. 139; 34, с. 149; 35, с. 154]. Ця позиція 

підтверджує також наші обґрунтування щодо вини у злочинах, передбачених ст. 371 КК 

з формальними складами.  

Проведений аналіз судової практики щодо мотивів їх вчинення підтверджує умисну 

форму вини для злочину, передбаченого ст. 371 КК. Отже, мотив – це завжди психологі-

чна причина вчинку. Це усвідомлені спонукання, інтереси тощо. Хоча мотиви злочину 

завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою за ч . 1, 

2 ст. 371 та ч. 3 ст. 371 (за ознакою «дії, передбачені частинами першою або другою цієї 

статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки», не визначені цим законом, однак у пра к-

тичній слідчій і судовій діяльності на стадії досудового розслідування, а також судового 

провадження у кримінальному процесі необхідно встановити мотив та обґрунтувати їх в 

обвинувальному вироку.  

Мета (перспектива) – джерело спрямованості суб’єкта, його активності. Вона, як 

показує аналіз кримінальних справ цієї категорії, відображає уявну модель майбутнього 

(чого б хотіла досягнути особа в результаті своїх дій). При цьому, в кожному конкретн о-

му випадку може бути не одна мета дії, але певна з них все ж домінує і це логічно, тому 

що вона має певні порядки домінант. Загальновизнаним є те, що, на відміну від мотиву, 

мета характеризує безпосередній злочинний результат, якого прагне винний, вчиняючи 

злочин. Мета та мотив по-різному характеризують вольовий процес, якщо мотив злочи-

ну відповідає на питання, чим керується особа, яка вчинює злочин, то мета злочину ви-

значає направленість дій, тобто якого наслідку хоче досягти особа. Проте ні під час 

досудового розслідування, ні під час розгляду кримінальних справ у судовому засіданні 

за ст. 371 КК мета не встановлювалася, хоча це є істотним упущенням, тому що мета 

складає базу, тобто психологічну основу, на якій зароджується вина, адже мета існує ще 

до вчинення злочину, до появи вини. 

Варто зауважити, що в даному випадку потрібно говорити про змішану, а не по-

двійну форму вини, оскільки в законі йдеться про завідомість дій, передбачених части-

нами першою або другої цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки та смерть 

особи охоплюється тяжкими наслідками, тому психічне ставлення до цих наслідків може 

полягати як в умисній, так і в необережній формі вини. Але і в останньому випадку такі 

злочини залишаються в цілому умисними, оскільки визначальним для характеристики їх 

суб’єктивної стони при змішаній формі вини є психічне ставлення винного до вчинених 

ним дій (бездіяльності), яке завжди в нашому випадку є умисним, бо не залежать від то-
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го, чи потягне за собою це діяння зазначені в ч. 3 с. 371 КК наслідки. Ці положення на 

законодавчому рівні знайшли своє певне вирішення в кримінальному законодавстві за-

рубіжних держав [4; 5; 6; 7; 8; 9]. 

На підставі проведеного дослідження можна стверджувати: 1) що злочини з форма-

льним складом, передбачені чч. 1, 2 та 3 ст. 371 КК, вчиняються лише з прямим умис-

лом; 2) мотиви злочинів, передбачених чч. 1, 2 ст. 371, можуть бути будь-які, за 

винятком корисливих мотивів чи мотивів в інших особистих інтересах; 3) злочин з мате-

ріальним складом, передбачений ч. 3 ст. 371 (за ознакою «дії, передбачені частинами 

першої або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки»), в цілому при 

змішаній формі вини відносяться до умисних злочинів. 
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Зміни, що відбуваються зараз у судовій системі під час розбудови України як пра-

вової демократичної держави ґрунтуються на «Концепції реформування судової системи 

України», де зазначено що «одним з її найбільш важливих критеріїв є створення чесної, 

прозорої та ефективної судової влади» [1], при цьому такі реформи насамперед напра в-

лені на утвердження незалежності судової влади, зокрема, шляхом її деполітизації, поси-

лення відповідальності судової влади перед суспільством, а також запровадження 

належних конституційних засад кадрового оновлення суддівського корпусу. Суть цих 

змін якраз і полягає у встановленні такої організації правосуддя, щоб незалежно від того, 

чи ознайомлений громадянин з відповідними конституційними положеннями, йому було 

забезпечено право на справедливий судовий розгляд справи незалежним і безстороннім 

судом та практичну реалізацію принципу верховенства права в Україні. 

Зокрема, положеннями Конституції України та Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів», прийнятими в рамках судової реформи в Україні передбачаються обме-

ження імунітету судді з абсолютного до функціонального, встановлюють додаткові 

обов’язки суддів, підвищені вимоги до осіб, які претендують на доступ до суддівської 

професії, закріплюють критерії, за якими має бути оцінений кожен суддя [2]. 

Так наприклад, стаття 62 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передба-

чає, що суддя зобов’язаний щорічно до 1 лютого подавати шляхом заповнення на офі-

ційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію 

доброчесності за формою, що визначається Комісією. 

Декларація доброчесності судді складається з переліку тверджень, правдивість яких 

суддя повинен задекларувати шляхом їх підтвердження або не підтвердження. У декл а-

рації доброчесності судді зазначаються прізвище, ім’я, по батькові судді, його місце р о-

боти, займана посада та твердження про: 1) відповідність рівня життя судді наявному в 

нього та членів його сім’ї майну і одержаним ними доходам; 2) своєчасне та повне по-
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дання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, та достовірність задекларованих у них відомостей; 3) невчинення кор у-

пційних правопорушень; 4) відсутність підстав для притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності; 5) сумлінне виконання обов’язків судді та дотримання ним присяги; 

6) невтручання у правосуддя, яке здійснюється іншими суддями; 7) проходження переві-

рки суддів відповідно до Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в 

Україні» та її результати; 8) відсутність заборон, визначених Законом України «Про 

очищення влади». Декларація доброчесності судді може містити інші твердження, метою 

яких є перевірка доброчесності судді. 

Декларація доброчесності судді є відкритою для загального доступу через оприлю-

днення на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. За відсут-

ності доказів іншого твердження судді у декларації доброчесності вважаються 

достовірними. 

Неподання, несвоєчасне подання декларації доброчесності суддею або декларува н-

ня в ній завідомо недостовірних (у тому числі неповних) тверджень мають наслідком ди-

сциплінарну відповідальність, встановлену цим Законом. 

31 жовтня 2016 року Вищою кваліфікаційною комісією суддів України ухвалено 

рішення про затвердження форм декларацій родинних зв’язків судді та кандидата на п о-

саду судді, форми декларації доброчесності судді, після чого всі діючі професіональні 

судді України та особи, які подали документи на конкурс до Верховного суду вперше в 

історії незалежної України подали декларації доброчесності та декларації родинних 

зв’язків. 

Крім того 11 листопада 2016 року була сформована Громадська рада доброчесності, 

що була створена у відповідності із положеннями нового Закону України «Про судо-

устрій і статус суддів». 

Громадська рада доброчесності (надалі ГРД) має виконувати роль органу громадсь-

кого контролю за судовою системою. Членами ГРД можуть бути представники правоз а-

хисних громадських об’єднань, науковці-правники, адвокати, журналісти, які є 

визнаними фахівцями у сфері своєї професійної діяльності, мають високу професійну 

репутацію та відповідають критерію політичної нейтральності, а також доброчесності. 

Ця громадська Рада фактично буде мати вплив як на процес призначення суддів, так і на 

моніторинг дотримання суддями накладених на них вимог у сфері суддівської етики та 

доброчесності. При цьому, слід наголосити, що ГРД не здійснює оцінку компетентності 

судді або кандидата на посаду судді, яка є третім ключовим критерієм оцінювання. 

З огляду на такі суттєві зміни законодавства в частині судоустрою та введенням т а-

кого поняття як доброчесність, виникає необхідність конкретизувати сутність терміну 

«доброчесність судді» в цілісному системному аспекті з психолого-педагогічних позицій 

духовно-рефлексивного виміру. 

На сьогоднішній день в Україні не існує визначеного в Законі поняття та єдиних 

ознак терміну «доброчесний суддя». Для оцінювання доброчесності кандидатів на пос а-

ди судді (суддів) Громадській раді доброчесності, відповідно до її завдань, потрібно роз-

робити об’єктивні та формалізовані критерії доброчесності судді. 

Однак такі суворі вимоги та відсутність законодавчо визначеного поняття та крит е-

ріїв оцінки доброчесності судді можуть призвести до того, що юристи, які б бажали опа-

нувати професію судді, не підуть на конкурс на заміщення вакантних посад, а діючі 

судді будуть звільнятися з цієї роботи, що фактично вже відбувається в Україні. Судова 

система має колосальний кадровий голод, велика кількість судів взагалі не працює, оскі-
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льки в цих судах не залишилось ні одного судді.  

Правники мають поповнювати лави суддівської системи. Для того, щоб на конкурс 

йшло якнайбільше кандидатів, з яких можна буде відібрати грамотних, талановитих та 

достойних кандидатів на посаду судді, під час проходження іспитів та в подальшій їх ро-

боті потрібно гарантувати захист їх честі та гідності. 

Ми думаємо, що варто затвердити об’єктивні та формалізовані критерії оцінювання 

професійної етики та доброчесності судді. Звичайно, легше керуватись Кодексом суддів-

ської етики або Бангалорськими принципами, оскільки в них більше дискреції. Але п о-

тенційні кандидати та діючі судді мають розуміти чіткі процедури оцінювання для того, 

щоб прийняти рішення, чи варто брати участь у конкурсних процедурах та як захистити 

свою ділову репутацію. 

Визначення методологічного концепту психолого-педагогічної підготовки профе-

сійних суддів у системі суддівської освіти на ґрунті системного, людиноцентричного, 

аксіологічного та акмеологічного підходів дозволяє на нашу думку розкрити сутність 

феномену «доброчесність судді» в цілісному системному аспекті духовно-

рефлексивного виміру [3]. 

Таким чином, сутність феномену «доброчесність судді» в цілісному системному 

аспекті з психолого-педагогічних позицій полягає в тому, що поняття «доброчесність» 

необхідно трактувати у широкому сенсі феномену, що обумовлюється суспільним бут-

тям, економічним базисом та безпосередньо залежить від системи цінностей, які проп о-

нує суспільство, від умов соціального спілкування, від способів функціонування 

громадської думки, від способів соціальної регуляції.  

Духовно-рефлексивний вимір доброчесності судді конкретизується по відповідних 

критеріях. Наразі простежується тенденція на усвідомлення значущості взаємодії прир о-

дничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук як основи формування адекватної 

сучасному світу моральної науково-світоглядної концепції та позитивної стратегії побу-

дови цілісної та гармонійної цивілізації, частино якої безумовно є люди, які свідомо о б-

рали для себе одну з самих не простих та відповідальних професій бути суддею та брати 

на себе відповідальність за прийняття рішень іменем України. 
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Кафедра кримінального права та правосуддя є базовим структурним підрозділом 

юридичного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені 

Степана Дем’янчука. Кафедра проводить навчально-виховну і навчально-методичну дія-

льність із напрямів підготовки, спеціальностей, спеціалізацій і навчальних дисциплін і 

здійснює наукову, науково-дослідну діяльність за певними напрямами («організаційно -

правове забезпечення кримінальної юстиції», «психологічне забезпечення кримінально -

правової діяльності»). Водночас, робота кафедри ще потребує свого удосконалення, а 

тому вважаємо за необхідність виокремити та почасти розкрити чинники оптимізації ро-

боти кафедри кримінального права та правосуддя, зокрема: 

1. Модернізувати педагогічний менеджмент на кафедрі. Відповідно на кафедрі 

необхідно оптимізувати педагогічний менеджмент шляхом уведення на громадських за-

садах посаду заступник завідувача кафедри з наукової роботи. Таким чином кафедра б у-

де модернізована і мати у своїй структурі три науково-практичні підрозділи: 

криміналістичну лабораторію, кримінально-правову секцію юридичної клініки та науко-

вий гурток, що діалектично взаємодіють між собою. Завідувач кафедри у свою чергу бу-

де мати трьох заступників – заступник з наукової роботи, він же – керівник наукового 

гуртка (науково-педагогічний працівник, що має науковий ступінь та вчене звання і є ак-

тивним науковцем), з навчально-методичної роботи, він же керівник кримінально-

правової секції юридичної клініки університету (науково-педагогічний працівник, мене-

джер, що має здібності чи досвід здійснення навчально-методичної роботи) та заступник 

завідувача кафедри, він же – керівник криміналістичної лабораторії (науково-

педагогічний працівник, що є практиком чи поєднує педагогічну діяльність з практич-

ною у сфері судових експертиз (криміналістики)).  

Незалежно від форми власності та підпорядкування всі локальні (внутрішні) 

нормативні акти адміністрації університету щодо конкретної (персональної) діяльності 

завідуючого кафедрою мають бути видані в межах їх відповідності ст. 35 Закону України 

«Про вищу освіту» (Закон від 01.07.2014 № 1556). Управління (вертикальний менедж-

мент) діяльністю на кафедрі здійснюється згідно зі службовою підпорядкованістю та ч і-

ткою субординацією, положеннями посадових інструкцій науково-педагогічних 

працівників. Професорсько-викладацький склад кафедри має пам’ятати, що замовниками 

освітньої послуги є здобувачі відповідного рівня освіти (студенти, магістранти, 

аспіранти, слухачі та їх батьки), а тому викладач працює на студента, а не навпаки у 

розрізі реалізації різних форм та видів навчальних занять. Студент та його батьки 

фактично виступають для викладача аудиторами отриманих освітніх послуг. 

2. Створити при кафедрі науковий гурток «Проблеми кримінально-правової 



194 

науки». Означене положення реалізується шляхом локальної нормативної регламентації 

роботи такого наукового підрозділу (на громадських засадах) кафедри. Науковий гурток 

«Проблеми кримінально-правової науки» є добровільним об’єднанням молодих науков-

ців за науковими інтересами, поглядами, ідеями, що ґрунтується на демократичних, с а-

мостійних засадах творчої та наукової роботи складу гуртка за науковими напрямами 

роботи кафедри кримінального права та правосуддя.  

Роботу гуртка координує завідувач кафедри кримінального права та правосуддя, а 

керівництво гуртком здійснює заступник завідуючого кафедри з наукової роботи чи 

(призначений) керівник гуртка. Відповідно до роботи гуртків залучаються керівники (ро-

зробники) певних наукових напрямів кафедри з обов’язковою протягом навчального р о-

ку підготовкою та публікацією наукових тез мінімум двох здобувачів (студентів) вищої 

освіти. До роботи гуртків можуть залучатися викладачі інших кафедр університету, аспі-

ранти, представники наукових установ, організацій.  

3. Посилити наукову роботу викладачів кафедри, а саме: кожен викладач кафе-

дри має опублікувати до кінця навчального року дві наукові статті та  дві наукові тези; 

особи, що не мають наукового ступеню закріпитися в МЕГУ чи іншому виші для підго-

товки дисертаційного дослідження, у тому числі викладачі з науковим ступенем – док-

торського дослідження; викладачам кафедри протягом навчального року взяти участь в 

мінімум двох міжнародних конференціях (шляхом публікації тез); викладачам кафедри з 

науковим ступенем активізувати роботу з набором до аспірантури та долучитися до на у-

кового керівництва, консультування; підготувати кафедральну монографію (всі викла да-

чі, у тому числі сумісники). 

Останнє положення реалізується шляхом визначення проблемних питань кримін а-

льно-правової науки згідно конкретного наукового напряму досліджуваного викладача-

ми кафедри та розміщенню згідно логічної текстуальної структури у розділи 

кафедральної монографії. Чим буде корисною така монографічна робота професорсько -

викладацького складу кафедри кримінального права та правосуддя? Відповідь доволі 

проста, адже це уможливить узагальнити проблеми кримінально-правової науки, що до-

сліджуються науковцями кафедри та донести їх через публікацію монографії до наукової 

спільноти та під час реалізації основних форм навчальних занять здобувачам освіти (ст у-

дентам, магістрантам, аспірантам, докторантам). Так, кожний викладач може акцентува-

ти увагу студентів на певній проблемі з його навчальної дисципліни та скерувати 

останніх до монографічної роботи для детального її опрацювання. Це заощадить час ви-

кладача на концетрування уваги на певній вузькій проблемі та уможливить зупинитись 

на складових елементах навчальної теми. Таким чином, виграє і студент і викладач. 

4. Активне використання та реалізація у навчальному процесі кафедри трен і-

нгових технологій. Викладачам процесуальних дисциплін підготувати та реалізувати 

протягом року ситуативні (рольові) ігри, моделювання провадження окремих слідчих дій 

та судових процесів. Для цього в університеті є всі необхідні технічні ресурси, примі-

щення та обладнання. Для прикладу, університет має чудову імітаційну залу судових з а-

сідань та криміналістичну лабораторію, де здобувачі відповідного рівня освіти зможуть 

ефективно реалізувати теоретичні знання та практично відобразити набуті під час пра к-

тичних занять уміння. Залучати успішних магістрантів останнього року навчання та а с-

пірантів до проведення практикумів, практичних занять, семінарів, моделювань, що 

одночасно може зарахуватися як проходження останніми педагогічної практики. 

Також необхідно посилити взаємодію кафедри кримінального права та правосуддя 

з іншими кафедрами юридичного та інших факультетів з метою вироблення нових стра-
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тегій, інтерактивних методик роботи зі студентами. Наприклад, така взаємодія може ві д-

буватися в межах читання спецкурсу «Медіація у юрисдикційному процесі України» та 

«Юридична психологія», адже ці дисципліни передбачають проведення низки психо тре-

нінгів, що здатна ефективно забезпечити кафедра психології. 

5. Упорядкувати практику залучення юристів-практиків (що не мають педа-

гогічних навиків чи не володіють методикою викладання) до читання лекцій  шля-

хом визначення їм іншої форми реалізації практичних знань та умінь (наприклад: 

майстер-класи, моделювання судових процесів, різного роду тренінги, круглі столи). Та-

ке положення стосується лише практиків залучених до одноразового виступу, доповіді 

перед студентською аудиторією, що не мають магістерської підготовки з права, чи педа-

гогічної освіти, або проходження підвищення кваліфікації з методики викладання. Нами 

пропонується, упровадити окремий внутрішньо сертифікований курс підготовки юрис-

тів – практиків за програмою «Методика викладання юридичних дисциплін». 

6. Упровадити практику проведення міжкафедральних семінарів за участю в і-

дповідних кафедр факультетів МЕГУ та інших вишів. На такого роду семінарах, ви-

кладачам, буде надана можливість продемонструвати вироблені ї педагогічною 

практикою чи досвідом інноваційних методів проведення окремих видів навчальних за-

нять (лекцій, семінарів, практичних, експрес – опитувань, тренінгів, моделювань, рольо-

вих ігор, контрольних зрізів знань тощо). Також це може бути попереднє 

міжкафедральне обговорення дисертаційних та інших монографічних досліджень викла-

дачів, аспірантів, магістрантів. На таких заходах варто проводити й захист магістерських 

робіт чи виробничої практики, а також обговорення навчально-методичних, наукових 

праць викладачів. 

8. Визначити чітко розподіл теоретичних та прикладних навчальних дисцип-

лін за критерієм їх читання на тому чи іншому курсі чи року навчання здобувачів 

відповідного рівня освіти. Наприклад, читання навчальної дисципліни «Юридична 

психологія» апріорі не може здійснюватися на першому курсі навчання, оскільки вклю-

чає у себе теми, що передбачають володіння студентами арсеналом знань з матеріально-

го та процесуального права. Тож така навчальна дисципліна має читатися лише після 

третього курсу, тобто після вивчення студентами основ матеріального та процесуального 

права. Відтак кафедра має обговорювати розподіл теоретичних та прикладних навчал ь-

них дисциплін за означеним та ініціювати перед ректоратом, вченою радою рішення що-

до місця таких навчальних курсів на відповідному курсі навчання. 

9. Упровадити сертифікацію здобувачів вищої освіти за певними навчальними 

програмами: «Медіація у юрисдикційному процесі України», «Адвокатські студії», 

«Юридична психологія», «Методика викладання юридичних дисциплін» тощо.  

10. Виключити формальний підхід (лише відвідування студентами судових 

процесів) в роботі юридичної клініки університету. Означений захід реалізується 

шляхом проведення студентами юридичного консультування населення у супроводі ві д-

повідного викладача, що значно посилить їх практичну підготовку у Всеукраїнських 

олімпіадах з юридичного консультування.  
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ШЛЯХИ ВІДНОВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДОВІРИ ДО 

СУДОВОЇ ВЛАДИ: ПОЗИЦІЯ РАДИ ЄВРОПИ 
 

СТАШКІВ Надія Михайлівна,  

суддя Тернопільського міськрайонного суду 

Тернопільської області, аспірантка кафедри 

теорії та історії держави і права Тернопільського 

національного економічного університету 

 

Немає жодного сумніву, що лише незалежна та неупереджена судова влада може 

забезпечити основу справедливого й обґрунтованого вирішення правових спорів. Пер-

шочергове значення мають фактична наявність судових незалежності та неупередженос-

ті, їхня захищеність законом, а також відновлення та підтримання громадської довіри до 

судової влади. 

Відповідно до даних Європейського соціального дослідження 2013 р., рівень довіри 

до судової системи в Україні за 5-бальною шкалою складав 2,1 бали. Загальний рівень 

довіри до суду в 2013 р. в Україні, за даними Програми сталого розвитку ООН, оприлю-

дненими у 2016 р., складав не більше 16 %, що становив один із найнижчих показників у 

світі. Національні опитування надають судовій гілці влади ще нижчий кредит довіри, що 

склав у цифрових значеннях 10 % у 2016 р. [1]. 

Недовіра з боку суспільства, спричинена висловлюваннями публічних осіб, впливає 

на роботу суддів та призводить до знецінення цієї професії [2]. Як слушно зауважила су-

ддя Європейського суду з прав людини від України Ганна Юдківська, виступаючи 26 ве-

ресня 2014 року на ХІІ позачерговому з’їзді суддів України, «принцип верховенства 

права не може існувати без авторитету правосуддя» [3]. 

Довіра до судової системи є ще важливішою у контексті зростаючої глобалізації 

спорів та поширення судових рішень. Крім того, у державі, що керується верховенством 

права, громадськість має право очікувати прийняття загальних принципів, які сумісні з 

поняттям справедливого суду та гарантують основоположні права [4].  

9 листопада 1995 року Україна стала членом Ради Європи, отож зобов’язалася га-

рантувати доступ до незалежного і неупередженого суду відповідно до статті 6 Конве н-

ції про захист прав людини і основоположних свобод. 

13 квітня 2016 року на 1253-му засіданні заступників міністрів Комітет міністрів 

Ради Європи ухвалив План дій, метою якого є визначення способів спрямування й підт-

римки держав-членів з боку Ради Європи на шляху здійснення заходів, необхідних для 

посилення незалежності та неупередженості судової влади [5]. План дій містить заходи, 

які держави-члени повинні вжити для вдосконалення гарантій незалежності та неупере-

дженості судової влади та запровадження необхідних механізмів для їх дотримання. Пе-

редусім, зазначається, що першочергове значення має фактична наявність судової 

незалежності та неупередженості, їхня захищеність законом, а також відновлення та пі д-

тримання громадської довіри до судової влади, якщо така довіра була втрачена. З огляду 

на це, вказується про важливість підтримання в суспільстві культури поваги до незале ж-

ності та неупередженості судової влади, й зокрема з боку органів виконавчої та закон о-

давчої гілок влади. 

Рада Європи пропонує шляхи відновлення громадської довіри до судової влади та ви-

знання вагомості її незалежності та неупередженості, такі як прозорість у роботі судової вла-
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ди та її відносинах із виконавчою і законодавчою гілками влади, а також активна політика 

представників судової системи та судів щодо ЗМІ і розповсюдження загальної інформації.  

Серед ряду заходів, які повинні вжити держави-члени, у Плані дій передбачено, зо-

крема, «забезпечення поваги до авторитету судової влади під час критики останньої з 

боку виконавчої та законодавчої гілок влади». 

На переконання Ради Європи, для досягнення цієї мети необхідно вжити заходів 

для того, щоб представники виконавчої та законодавчої гілок влади поважали судові р і-

шення та гідність суддів, і демонстрували б цю повагу громадськості. Слід уникати пуб-

лічної критики конкретних судових рішень, а також невиправдано суворої або політично 

вмотивованої критики як судової влади загалом, так і окремих суддів зокрема. У зв’язку 

з цим запропоновано розробити кодекси етичної поведінки для представників органів 

виконавчої та законодавчої влади, а також вжити заходів законодавчого та практичного 

характеру для обмеження їхнього втручання в здійснення правосуддя, політичного ти с-

ку, залякування або нападів. 

Рекомендовано також «вжити заходів для попередження неналежного використання 

ЗМІ виконавчою і законодавчою гілками влади з метою дискредитації судової влади, а та-

кож для захисту репутації та прав суддів і підтримання авторитету й неупередженості судо-

вої влади з урахуванням відповідних рішень та ухвал Європейського суду з прав людини». 

У цьому контексті зазначається про необхідність активізувати роботу судової влади 

зі ЗМІ, інформувати суспільство, з метою підвищення довіри громадськості до судової 

влади, уникнення і вирішення непорозумінь стосовно судочинства й окремих справ. Про-

понується створення відповідних служб або призначення речників, для надання від імені 

судової влади загальних пояснень щодо процесу судочинства та відповіді на критику. 

На жаль, поки що на державному рівні рекомендовані Радою Європи заходи на п о-

силення поваги до суду, підняття авторитету та репутації судової влади, забезпечення її 

незалежності в Україні не впроваджуються. Однак, важливим є розуміння, що довіра с у-

спільства і повага до судової влади – гарантії ефективності судової системи. Тільки за-

воювавши і зберігши довіру громадськості, кожен суддя і судова влада в цілому можуть 

досягти і підтримувати легітимність. 
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Аналіз останніх наукових досліджень дає підстави зробити висновок, що увага гро-

мадськості зросла не лише до проблем діяльності судової влади взагалі, а й до інституту 

суду присяжних, який, у свою чергу, покликаний забезпечити реалізацію права населе н-

ня на участь у здійсненні правосуддя. 

Спроба вдосконалення правової регламентації функціонування суду присяжних 

здійснена у чинному КПК України (далі – КПК). Так, у ч. 3 ст. 31 КПК зазначено, що 

кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за які передбачено п о-

карання у вигляді довічного позбавлення волі, здійснюється за клопотанням обвинуваче-

ного – «судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних» [1]. 

Введення у дію інституту суду присяжних має як ряд переваг, так і недоліків. На-

самперед, позитивним є створення можливості повної або часткової ліквідації проявів 

корупції у системі вітчизняного кримінального процесу. На думку В.М. Тертишника с а-

ме законодавче закріплення основних засад функціонування суду присяжних дає можли-

вість забезпечити «своєрідний умовний» поділ судової влади на дві відносно самостійні 

інституції: суд присяжних і професійний суддя, які контролюють один одного, що ство-

рює додаткові важелі стримувань та противаги проти свавілля й можливих проявів кор у-

пції та зменшує можливості судових помилок [2, с.223]. 

Слід зазначити, що не менш важливим та позитивним наслідком запровадження 

цього інституту є пробудження правової свідомості громадян, підвищення рівня їх пр а-

вової культури, вивчення національного законодавства та практичне його застосування,  

оскільки безпосереднє їх залучення до здійснення правосуддя сприятиме усвідомленню 

необхідності таких знань. 

Серед недоліків, викликаних недосконалістю законодавчого регулювання такої 

процедури, слід зазначити про необхідність значного матеріального забезпечення для 

функціонування суду присяжних за рахунок коштів державного бюджету, оскільки в 

ст. 68 ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» зазначено, що присяжним за час виконання 

ними обов’язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового 

окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, 

визначеному Державною судовою адміністрацією України. Присяжним відшкодовують-

ся витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові [3]. 

Заслуговує на увагу і відсутність законодавчо закріпленої вимоги про наявність хо-

ча б базової юридичної освіти у особи, яка залучається до участі у справі як присяжний. 

Тобто постає питання, чи може все-таки здійснювати правосуддя людина, яка взагалі не 
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компетентна у питаннях юриспруденції? 

Щодо практичного вирішення цього питання, то доцільно було би правотворчому 

органу законодавчо закріпити вимогу щодо наявності у присяжного юридичної освіти не 

нижче освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, що забезпечило б розгляд справи на 

більш високому рівні. 

Слід погодитись і з тим, що однією з прогалин кримінального процесуального за-

конодавства є саме відсутність чітко визначених у законодавстві критеріїв відбору пр и-

сяжних, що може мати наслідком залучення до здійснення правосуддя осіб, які є, 

наприклад, душевно хворими, а також іншу категорію осіб, які мають значні відхилення 

та не визнані обмежено дієздатними у передбаченому законом порядку. Тож слід ре-

тельно дослідити, проаналізувати та вдосконалити критерії відбору осіб, що претенду-

ють на місце присяжного, щоб забезпечити максимально обґрунтоване та об`єктивне їх 

рішення у тому чи іншому кримінальному провадженні. Крім того, доцільно законодав-

чо визначити перелік критеріїв, що стосуються високих моральних якостей особи. 

Отже, незважаючи на низку недоліків інституту суду присяжних, він має діяти в 

державі, оскільки в результаті його ефективного функціонування система судочинства 

України буде вдосконалена та виведена на належний рівень. Саме практична реалізація 

основних положень інституту суду присяжних надає можливість створити усі необхідні 

умови для подальшого втілення ідей правової держави у сфері правосуддя, зміцнити до-

віру суспільства до суду та сприяти розвитку громадянського суспільства. 
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Реформування органів прокуратури, вдосконалення діяльності прокурора у крим і-

нальному провадженні, позбавлення прокурора окремих повноважень у сфері нагляду за 

законністю, запровадження європейських стандартів прокурорської служби потребують 

врахування зарубіжного досвіду практичної реалізації прокурором своїх повноважень та 

забезпечення психологічного підґрунтя прокурорської діяльності. Сучасне вітчизняне 

нормативно-правове регулювання професійної діяльності прокурора не містить навіть 

жодного натяку на забезпечення психічного здоров’я прокурора, як запоруку його плі д-

ної професійної діяльності, що може бути однією із вагомих причин неможливості про-

ведення повноцінного реформування органів прокуратури та виходу органів 

прокуратури України як єдиної системи на європейські стандарти діяльності. 

Переважна більшість сучасних науковців сконцентрувало свою увагу на дослі-

дженні професійної деформації юристів загалом. Дослідженню професійної діяльності 

прокурора з психологічної точки зору присвятили свої праці такі науковці, як О.Б. Пол я-

ков, І.О. Билиця, І.В. Недобор, А.О. Мельниченко, І.В. Озерський, Д.Є. Ліфашина, 

О.В. Кобець, О.Г. Яновська, М.В. Бриков, Л.Р. Грицаєнко, О.В. Синєокий та ін. Однак 

проблему професійного вигорання прокурора, який включений в широкий контекст пр а-

вової системи суспільства, залишено поза увагою науковців, що обумовлює потребу у 

даному дослідженні. 

Статтею 1 Закону України «Про прокуратуру» визначено, що прокуратура України 

становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому цим Законом, здійснює встано в-

лені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних і н-

тересів суспільства та держави [1]. 

Згідно із ст. 18 Закону України «Про прокуратуру», прокурор зобов’язаний неухи-

льно додержуватися присяги прокурора, виявляти повагу до осіб під час здійснення своїх 

повноважень, діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені  Конституцією 

та законами України, додержуватися правил прокурорської етики, зокрема не допускати 

поведінки, яка дискредитує його як представника прокуратури та може зашкодити авто-

ритету прокуратури [1]. 

Виконання покладених на прокуратуру завдань потребує від її працівників висок о-

го професіоналізму, неупередженості, чесності, порядності та здатності протистояти н а-

маганням неправомірного впливу на їхню службову діяльність. Саме такими є основні 

завдання, що ставить перед прокурорами Кодекс професійної етики та поведінки прок у-

рорів, затверджений всеукраїнською конференцією прокурорів від 27.04.2017 (далі – Ко-

декс професійної етики та поведінки прокурорів) [2]. 

Своєрідність професійної діяльності прокурорів полягає в тому, що виконання ни-

ми посадових обов’язків здійснюється в межах правової регламентації, яка підпорядк о-

вує їх діяльність нормам закону, під пильною увагою суспільства в ситуаціях із 

непередбачуваним результатом, із значними психічними, інформаційними та інтелектуа-

льними навантаженнями та ризиком, пов’язаним з підвищеною відповідальністю, спі л-

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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куванням з різноманітними категоріями громадян, які зіткнулися з правовою кризою в 

житті, ненормованим режимом роботи, в переважній більшості негативними емоціями 

представників різних верств населення, дефіцитом часу для оперативного вирішення н е-

стандартних професійних задач, звинувачувальним характером професійної діяльності 

тощо. Владний, обов’язковий характер повноважень, застосування яких вимагає уміння 

користуватися владою у межах норм закону, суспільної моралі та професійної етики, 

процесуальна самостійність та високий рівень персональної відповідальності за свої дії 

та рішення також вимагають від особистості прокурора інтенсивної мобілізації інтелек-

туальних, психічно – вольових та моральних властивостей. Ці та інші особливості діяль-

ності значно впливають на особистісні характеристики прокурорів і можуть призвести 

до розвитку професійного вигорання, а в подальшому – і професійної деформації. У най-

більш загальному вигляді наслідком цих феноменів можуть бути такі прояви девіантної 

поведінки прокурорів, які призводять до негативного соціального оцінювання, не збіга-

ються з професійною етикою, спотворюють імідж працівника прокуратури, як представ-

ника єдиної системи органів прокуратури. 

Реформування системи органів прокуратури України, розширення процесу її інте г-

рації у цивілізоване співтовариство правоохоронних органів зумовлює необхідність н о-

вих оцінок проблеми психологічних особливостей професійної деформації та 

професійного вигорання прокурорів, новітніх підходів до її вирішення.  

Під час дослідження було встановлено, що відсутність професійної та психологі ч-

ної готовності до професійної діяльності, а тим більше в напружених складних ситуаці-

ях, негативно впливає на виконання службових завдань, є причиною помилок, що 

можуть мати невідворотні наслідки як для професійної діяльності, так і для психічного 

здоров’я прокурора. 

Для визначення зазначеного впливу необхідно визначити що розуміється під термі-

ном «психічне здоров’я працівника». Так, на думку С.М. Серьогіна, С.І. Соколовського 

та А.Ф. Шипка, психічне здоров’я є специфічною складноінтегральною якістю індивіда, 

яка виникає та розвивається під впливом сукупності зовнішніх (соціальних, біологічних) 

та внутрішніх (психологічних) факторів, що обумовлюють різноманітні психологічні 

особливості її прояву та обумовлюють успішність функціонування людини як посадової 

особи в процесі взаємодії з іншими людьми, соціумом або підлеглими [10]. 

Оскільки основою взаємодії в прокурора з іншими суб’єктами в процесі здійснення 

своєї професійної діяльності є вербальне та невербальне спілкування, то важливо вказати 

про емоційні втрати, які його супроводжують. Емоційна втома накопичується поступово 

і непомітно. 

У літературі такі стани, як емоційна втома, емоційне, психічне виснаження, емоцій-

на черствість, втрата цікавості до професійної діяльності тощо, окреслено поняттям ф е-

номену «психічне вигорання», якому властива спустошеність, нервова виснаженість, 

стан постійної втоми, стандартизація спілкування, зміна ставлення до себе та результатів 

своєї діяльності, знижене тло настрою з легко виникаючою тривожністю, безкомпроміс-

ність, нездатність надавати емоційну підтримку, підтримувати партнерські стосунки [7].  

Термін «синдром психічного вигорання» у психологічній літературі застосовується 

для позначення емоційного та фізичного виснаження людей, професія яких передбачає 

емоційний контакт з іншими людьми та психологічним впливом на них. Психологічна 

енциклопедія подає таке тлумачення психічного вигорання, як психічний стан, який ха-

рактеризується виникненням відчуттів емоційної спустошеності і втоми, пов’язаних з 

професійною діяльністю [8]. 
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Оскільки деформуючі тенденції потенційно закладені в усіх видах професійної д ія-

льності, то виникнення синдрому емоційного вигорання пов’язують з розвитком профе-

сійних деформацій особистості. Вони характеризуються накопиченням деструктивних 

змін у поведінці людини під впливом низки внутрішніх і зовнішніх чинників, які в ма й-

бутньому негативно позначаються на продуктивності праці.  

М. Буриш зазначає, що емоційне вигорання є поштовхом до професійного вигоран-

ня. Дослідник визначає такі фази: попереджувальна (надмірна участь у діяльності); ви-

снаження (відчуття безсилля, безсоння); зниження рівня власної участі (по відношенню 

до колег, до оточення, до професійної діяльності, зростання вимог); емоційні реакції (де-

пресія, агресія); фаза деструктивної поведінки ( сфера інтелекту, мотиваційна сфера, 

емоційно-соціальна, психосоматичні реакції та зниження імунітету, розчарування та не-

гативна життєва установка). 

Р.М. Грановська вважає, що професійна деформація виявляється у стереотипних ді-

ях. Причиною таких дій виступає ідеалізоване сприйняття спеціалістом власних знань і 

умінь, небажання брати участь у нових навчальних програмах, удосконалювати себе як 

професіонала. 

К. Маслач та С. Джексон зазначають, що вигорання є результатом неспівпадіння 

між якостями особистості та роботою, яку вона виконує. Феномен вигорання не є рапт о-

вим явищем, а має глибинні передумови, які криються у неусвідомлених тенденціях 

психіки. 

Разом з тим, традиційно «професійне вигорання» трактується як стресова реакція, 

що виникає внаслідок впливу на особистість стресів, притаманних фаху. Це велика не-

однорідна група особливих психологічних станів, які розвиваються у здорових людей в 

умовах перенапруження від професійної діяльності. 

Таким чином, професійне вигорання прокурорів пропонується розуміти як склад-

ний психофізіологічний феномен, що визначається як емоційне, розумове, психологічне, 

фізичне виснаження через тривале емоційне навантаження, пов’язане із здійсненням сво-

єї професійної діяльності, пов’язаної із захистом прав і свобод людини, загальних інтере-

сів суспільства та держави. 

На сьогодні немає єдиного погляду на структуру й динаміку синдрому вигорання. 

Однокомпонентні моделі розглядають його як комбінацію фізичного, емоційного та ког-

нітивного виснаження. Інші автори головним чинником вважають емоційне виснаження, 

а решту компонентів розглядають як наслідок неконструктивної поведінки подолання 

(деперсоналізація) або мотиваційної деформації (редукція досягнень). Автори однофа к-

торної моделі Е. Аронсон і А.М. Пайнс вважають вигорання станом фізичного, емоцій-

ного й когнітивного виснаження, викликаного тривалим перебуванням в 

емоційнопереобтяжених ситуаціях. Вони розглядають виснаження як головну причину, а 

решту проявів дисгармонії переживань і поведінки – наслідком [5]. 

Згідно з двофакторною моделлю, вигорання – це конструкт, що складається з афек-

тного (емоційне виснаження) і настановного (негативні установки щодо реципієнтів – 

деперсоналізація; зниження самооцінки щодо своєї професійних досягнень і професійної 

компетентності – редукція персональних досягнень) компонентів. У двовимірній струк-

турі вигорання емоційне виснаження і деперсоналізація об’єднуються в єдиний чинник 

або розглядаються як центральні чинники вигорання [5]. 

Трьохкомпонентна модель включає емоційне виснаження, деперсоналізацію і 

редукцію персональних досягнень С. Джексон і К. Маслач. Автори трифакторної моделі 

синдром вигорання представляють у вигляді тривимірного конструкта, який включає: 
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1) емоційне виснаження, коли індивід виснажений емоційно і фізично, скаржиться на 

постійний головний біль, застуду; 2) деперсоналізацію; 3) редукцію особистих 

досягнень, коли відбувається «повне емоційне вигорання», що виливаються в огиду до 

всього на світі [5]. 

У чотирьохкомпонентній моделі один із елементів вигорання (емоційне виснаже н-

ня, деперсоналізація або зредуковані персональні досягнення) розділяється на два окремі 

чинники [5]. 

Процесуальні моделі вигорання розглядають динаміку його розвитку як процес 

зростання емоційного виснаження, унаслідок якого виникають негативні установки що-

до суб’єктів професійної діяльності. Вигорання виступає як динамічний процес, що ро з-

вивається в часі й має певні фази. Дж. Грінберг розглядає вигорання як 

п’ятиступінчастий процес: 1) «медовий місяць»: професійна діяльність починає прин о-

сити все менше і менше задоволення; 2) «недолік палива»: з’являється втомленість, апа-

тія, ухиляння від професійних обов’язків; 3) «хронічні симптоми»: виникають 

виснаженість, схильність до захворювань, психологічні переживання; 4) «криза»: розви-

ваються хронічні захворювання, людина втрачає працездатність; 5) «пробиття стіни»: 

розвиваються захворювання, кар’єра знаходиться під загрозою [5; 8]. 

Проведене нами дослідження показало, що для прокурорів характерна трьохкомп о-

нентна модель психічного вигорання, яка характеризується емоційним виснаженням, 

тобто зниженим емоційним фоном, байдужістю, як результатом емоційного перенаси-

чення під час виконання своїх посадових обов’язків; деперсоналізацією, яка проявляєть-

ся в деформації стосунків з іншими людьми – зростанні негативізму, цинічності 

налаштувань і почуттів щодо інших; редукцією особистих досягнень, що полягає в нега-

тивному оцінюванні себе, своїх професійних досягнень та успіхів, негативізмі щодо 

службової гідності і можливостей через недостатність власного впливу на внесення п о-

зитивних змін в організацію діяльності та функціонування системи органів прокуратури 

України, яка поступово поглинає прокурора повністю, підкорюючи його звичним мет о-

дам та формам роботи. 

Існуючі підходи до вивчення синдрому емоційного вигорання не дають єдиної сис-

теми психологічних детермінант такого явища. Традиційно чинники, що викликають 

емоційне вигорання, групувались у два великі блоки: особливості професійної діяльності 

та індивідуальні характеристики самих професіоналів. Деякі автори виділяють третю 

групу чинників, розглядаючи змістовні аспекти діяльності як самостійні. Частина зар у-

біжних дослідників вважають основними передумовами вигорання наявність організа-

ційних проблем. У той же час інші дослідники визначають як найважливіші особистісні 

характеристики (низька самооцінка, високий нейротизм, тривожність), екстернальний 

локус контролю [5]. 

Деякі автори вважають, що вигорання є одним із виявів професійної деформації 

особистості, однак інші вважають, що це хоча й подібні феномени, але мають різну при-

роду. Під професійною деформацією науковці розуміють деякі, сформовані у професії, 

аспекти особистості, які мають негативний відтінок і виявляються в основному у непро-

фесійному житті. Вигорання – це винятково професійний феномен. Ця точка зору є до-

сить обґрунтованою. Водночас тут є ціла низка необґрунтованих чинників. Професійна 

деформація не завжди має негативний характер, тому необхідно зробити уточнення і са-

мого поняття професійної деформації. Крім того, можна припустити, що негативний 

вплив вигорання на діяльність і самопочуття людей не може не виявитися у непрофесій-

них сферах життя. Деформація особистісних особливостей повинна виявлятися на більш 
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пізніх етапах професійної кар’єри, тоді як вигорання може виникнути і на початку пр о-

фесійної діяльності внаслідок невідповідності між вимогами професії і намаганнями 

особистості [6]. 

На думку Г.В. Чуйко та І.І. Чорнописької, до більш швидкого виникнення і розвит-

ку синдрому вигорання закономірно схильні найбільш сумлінні працівники, віддані 

справі й захоплені роботою, з ідеалістичними уявленнями про неї та її важливість. Руй-

нування цих уявлень, усвідомлення своєї малозначущості приводить таку людину до де-

пресії, зневіри в собі та професії, як засобі професійної самореалізації [7].  

Таким чином, враховуючи теоретичні напрацювання у згаданій сфері, зважаючи на 

відсутність нормативно-правового регулювання забезпечення діяльності прокурора з 

психологічної точки зору, можна констатувати, що поняття «професійна деформація 

прокурорів» «професійне вигорання прокурорів» в умовах сучасного правового регулю-

вання пов’язане з недотриманням загальних норм Закону України «Про  прокуратуру», 

Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, хоча самі терміни «професійна д е-

формація» та «професійне вигорання» у внутрішніх нормативних документах органів 

прокуратури не вживається. Особа, яка потрапила під вплив професійної деформації, ви-

ходить за межі внутрішнього імперативу поведінки, тобто взятого на себе складанням 

Присяги обов’язку зразково виконувати покладені на нього функції. Прояви професійної 

деформації виникають у деяких прокурорів ще під час їх навчання у вищих навчальних 

закладах, і, будучи непоміченими під час конкурсного відбору, починають швидко пр о-

гресувати [3].  

Так, проведене нами дослідження продемонструвало, що професійне вигорання т о-

ркається вже молодих спеціалістів - стажистів на посаду прокурора із стажем роботи до 

одного року. Вказане може бути пов’язане із невідповідністю уявлень про майбутню р о-

боту реальному процесу виконання професійних повноважень, великим обсягом нової 

складної для розуміння і застосування інформації, страхом персональної відповідальнос-

ті за самостійне прийняття рішень, виконанням поставлених завдань не у чіткій відпо-

відності з вимогами чинного законодавства, а керуючись порадами окремих колег щодо 

оперативного вирішення поставлених задач за шаблоном та ін.  

Після закінчення стажування переважна більшість працівників, які пройшли процес 

адаптації до професійної діяльності в органах прокуратури, стикаються з поступовим 

початком розвитку вже професійної деформації внаслідок пристосування до неформал ь-

но встановлених правил діяльності, аналізу причинно-наслідкового зв’язку власних 

спроб та помилок, практичного навчання шаблонного вирішення типових справ тощо. 

Вказане стає наслідком зміни особистісних характеристик прокурора, що суттєво 

впливає на його психічне здоров’я. 

Таким чином одним з найбільш актуальних завдань процесу реформування системи 

органів прокуратури України є забезпечення нормативно-правового регулювання діяль-

ності по збереженню психічного здоров'я та підтримання психологічного благополуччя 

прокурора, як представника влади, що стоїть на захисті прав і свобод людини, загальних 

інтересів суспільства та держави, та її практичного застосування. 

Реформування прокуратури України, наближення її діяльності до європейських 

стандартів актуалізують проблему формування кадрового складу. Адже створення кор-

пусу високоосвічених, кваліфікованих прокурорів із необхідним рівнем ділових і мор а-

льно-етичних якостей сприятиме трансформації системи органів прокуратури України у 

правову інституцію європейського зразка, а її діяльність відповідатиме суспільн им очі-

куванням і демократичним принципам та цінностям. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕРНЕТ-ОПИТУВАНЬ  

(інформацію взято з сайту 

www.LegalActivity.com.ua) 

 
 

У якій, на Вашу думку, сфері державної діяльності принцип 

справедливості реалізується найгірше? 

 

Сфері правосуддя 42.1 % 

Правоохоронній  19.5 % 

Правозастосовчій 16.3 % 

Правотворчій 13.7 % 

Важко відповісти  8.4 % 

 

Перший голос : 12.01.17 16:00 

Останній голос : 09.10.17 20:00 

 

 

 

На Вашу думку чи є, на сьогодні, основним змістом діяльності 

органів державної влади забезпечення верховенства права в 

Україні? 

 

Ні 57.0 % 

Частково 28.9 % 

Так 10.2 % 

Важко відповісти 3.9 % 

 

Перший голос : 12.01.17 16:00 

Останній голос : 09.10.17 20:00 

http://www.legalactivity.com.ua/
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«АКТУАЛЬНА ЮРИСПРУДЕНЦІЯ» 

LegalActivity 

 

 

Міжнародні юридичні науково-практичні конференції 

 за різними юридичними напрямами 

 

 

 

Шановні юристи, науковці, колеги! 

Запрошуємо Вас до співпраці на Інтернет-сторінках нашої конференції. Уч-

асть у конференції дозволить Вам оприлюднити результати Ваших наукових дос-

ліджень і одержати на них відгуки, обмінятися думками з фахівцями різних 

юридичних спеціальностей. 

Надіслані Вами тези доповідей розміщуються на сайті – 

www.LegalActivity.com.ua у відповідних тематичних секціях конференції та стають 

доступними для ознайомлення і обговорення кожному користувачеві світової ме-

режі ІНТЕРНЕТ у будь-якій країні світу. 

Архівація та збереження матеріалів конференції як Інтернет-ресурсу забез-

печать подальшу індексацію результатів Ваших наукових досягнень у пошукових 

системах, а активне анонсування Інтернет-конференції сприятиме формуванню 

необхідного для Вас іміджу. 

За результатами кожної конференції виходить друком збірник матеріалів, у 

якому знаходять своє відображання тези наукових доповідей усіх її учасників. 

Усі опубліковані матеріали конференції вносяться до наукометричної бази 

Science Index. 

 

 

 

Детальну інформацію Ви можете знайти на сайті – 

www.LegalActivity.com.ua 

 



 

НАУКОВЕ ВИДАННЯ 

 

«АКТУАЛЬНА ЮРИСПРУДЕНЦІЯ» 

(м. Київ, 5 жовтня 2017 року) 

 

 

 

«ЮРИДИЧНА НАУКА І ПРАКТИКА:  

ПОШУК ПРАВОВОЇ ГАРМОНІЇ» 

 

 

Адреса для кореспонденції: 

поштовий індекс 04050, 

м. Київ, вул. Мельникова, 6, 

поштове відділення зв’язку №50, а/с № 57. 

 

(відповідальна за випуск Смеречинська Н.І.) 

Контактний телефон: +38 098 03 89998 

E-пошта: LegalActivity@ukr.net 

Сайт: http://www.LegalActivity.com.ua 
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