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ЮЛІАН РОМАНЧУК 

(до 165-х роковин від дня народження  
і 75-х – від дня смерті відомого українського громадського  

та державно-політичного діяча) 
 

Б. Тищик 
 

Постать Юліана Семеновича Романчука належить до тих історичних імен, які 
український народ, зокрема, галичани, повинен згадувати з почуттям великої поваги 
і вдячності. 

Він був одним із тих політичних і громадських діячів, яких потребує епоха. 
Щирий український патріот, палкий оратор, відомий науковець, людина 
кришталевої чесності, вродженої інтелігентності, він усе своє тривале життя вірою 
та правдою служив рідному народові. Дев’яносто років його життя – це ціла епоха, 
причому дуже важлива в житті українців Галичини. Саме в другій половині XIX–у 
першій третині XX ст. відбувалися надзвичайно важливі для їх долі події. Це був 
час, коли на західноукраїнських землях, що довгий час перебували під владою 
іноземних держав, ширився національно-визвольний революційний рух, коли 
українське населення цих земель з безпросвітної, темної, панщизняної маси 
піднімалося і піднялось до рівня культурного, національно свідомого, патріотично 
налаштованого і організованого народу, що зміг після багатьох століть неволі і 
чужоземного гніту розпочати будівництво власної державності, творення засад 
власного політичного життя, власного права. 

У цьому немала заслуга і Юліана Романчука, який перебував у цей складний і 
відповідальний час у перших рядах борців за пробудження і національне 
самоусвідомлення рідного народу, який довгі літа тримав у своїх руках кермо 
української політики в Австро-Угорщині, який залишив глибокий слід патріотичної 
діяльності у багатьох сферах соціально-політичного життя в Галичині. 

Народився Юліан Романчук 24 лютого 1842 р. у селі Крилосі Галицького 
повіту. Його батько Семен Романчук був народним учителем. Незабаром сім’я 
переїхала у с. Дуліби поблизу Стрия, де Юліан закінчив народну школу, а опісля 
вчився у Станіславівській і Львівській гімназіях, останню з яких закінчив з 
відзнакою. У 1860 р. вступив до Львівського університету на класичну філологію. 
Старанність, допитливість, інтелект та блискуча пам’ять, любов до науки студента 
Романчука привернули до нього увагу професорів. Йому пророкували майбутнє 
великого вченого. Мав змогу залишитися працювати в університеті, який закінчив у 
1863 р., на кафедрі, але він відмовився, обравши нелегку долю гімназійного вчителя. 

Ще під час навчання в гімназії Романчук заснував таємний гурток, видавав 
підпільну газету, пропагуючи українську мову, літературу, історію, будячи 
національну свідомість молоді й загалу. Цю діяльність продовжував Ю. Романчук і 
в університеті та під час учительської праці. Незабаром він опинився у перших 
рядах галицької інтелігенції, яка опиралася на традиції “Руської трійці” і вела 
непримиренну боротьбу з ворожими впливами. З 1868 р. Романчук став викладати в 
українській Академічній гімназії у Львові, де працював до 1900 р. 
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Шістдесяті-сімдесяті роки XIX ст. були сповнені багатьох складних, 
суперечливих подій. Після так званої “весни народів”, тобто їх національного 
пробудження в результаті революції 1848–1849 рр. в Австрії, часу великих надій і 
сподівань, настав період реакції, ліквідації правлячими колами багатьох здобутків 
революції, відновлення в країні напівабсолютистського режиму. Сталися і перші 
невдачі в намаганнях українського населення до національної емансипації, 
консолідації всіх політичних сил. Тодішні українські провідники, політично 
недосвідчені, непристосовані до довготривалої, наполегливої, послідовної боротьби 
за національні права, без чіткої політичної програми, не зумівши знайти широкої 
соціальної опори у масах, швидко розчарувалися, зневірилися в успіху своєї справи. 
Одна їх частина відмовилася від революційних методів боротьби взагалі, друга – 
примкнула до поляків, їхнього більш потужного і організованого визвольного руху, 
третя – стала орієнтуватися на Росію, проголосивши українців-галичан частиною 
російського народу, їхню історичну, мовну і культурну нерозривність з Росією. Це 
були так звані москвофіли. У літературі, розмовній мові вони замість української 
мови впроваджували “язичіє” – суміш української, російської і стародавньої 
церковнослов’янської мов. 

Здавалося, що ідея національної окремішності українців в Галичині, політичної 
автономії, а може навіть державної самостійності занепала знову. Але саме в цей час 
чинять тут справжню революцію у свідомості галичан твори Т. Шевченка. Вони 
пропагують ідеали М. Шашкевича, “Руської трійці” і змінивши світогляд молодого 
покоління галицької інтелігенції, яке переходить на народну мову та вирішує 
присвятити себе праці серед народу, щоб піднести його культурно-освітній рівень, 
та підняти з занепаду, злиднів, позбавити національного нігілізму.  

Серед цих молодих інтелігентів, які переходять від теоретичного 
українофільства до важкої праці, був і Юліан Романчук. За своєю професією він мав 
чудову нагоду виховувати молодь в національному дусі, в дусі любові до рідного 
народу – і робив це з усією віддачею та з великою часткою самопожертви. Він був 
одним з найдіяльніших членів крайової шкільної комісії з видання шкільних 
підручників українською мовою, яких до цього часу не було зовсім (1879 р. було 
видано перші дві читанки для учнів середніх шкіл). Значною мірою його заслугою 
стало й те, що у цих підручниках рішуче порвано з “язичієм”, і введено народну 
українську мову. Разом з А. Барвінським Ю. Романчук підготував і видав 
український фонетичний правопис. 

Та Ю. Романчук не обмежувався шкільною та видавничою працею. Він 
приділяв багато уваги освіті широких народних мас, ставши одним із засновників (в 
1868 р.) товариства “Просвіта”, яке відкривало читальні, бібліотеки, курси грамоти 
для неписьменних, хорові, театральні курси, “Народні доми” по всій Галичині, у тім 
числі в найвіддаленіших її куточках. 

У 1868 р. він підготував спеціальну відозву з приводу створення “Просвіти”, у 
якій пояснював цілі та завдання організації. Довгі літа Ю. Романчук був членом 
Головного відділу цього товариства, редагував його видання, писав популярні 
книги, а з 1896 по 1906 рр. був його головою. 

У 1902 р. Ю. Романчук видав накладом “Просвіти” перше в Галичині популярне 
видання творів Т. Шевченка, а згодом – творів класиків української літератури з 
їхніми біографіями (у цій серії вийшло понад 20 томів). Їх продавали за низькими 
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цінами, щоб бути доступними для широких верств населення. Для цієї справи 
Романчук не вагався вкладати і свої особисті кошти. З його ініціативи при 
“Просвіті” створено фонд “Учітеся брати мої”, який видавав популярні книжки з 
різних ділянок знання, науки, господарських порад тощо. 

Ю. Романчук також став засновником і видавцем першого часопису для 
народних мас – газети “Батьківщина”, який зіграв велику роль у зростанні 
національної свідомості населення, насамперед селянства. Видаваний народною 
мовою, з публікаціями дописів самих селян, цей часопис був дуже популярним. 
Недарма І. Франко у праці “Молода Україна” зазначав, з яким нетерпінням 
очікували селяни появу кожного номера газети. У 1880 р. група народовців (ця 
суспільно-політична течія виникла серед молодої західноукраїнської молоді в 60-х 
років XIX ст.), заохочених успіхом “Батьківщини”, стали видавати ще одну подібну 
газету – щоденник “Діло”. І знову Ю. Романчук був не лише одним із її засновників, 
а й основним дописувачем. 

В 1873 р. Ю. Романчук став одним з засновників Товариства ім. Т. Шевченка, 
яке згодом перетворилося в Наукове товариство ім. Т. Шевченка. 

У 1870 р. він редагував всеукраїнський журнал “Правда”, заснував журнал 
“Ruthenische Rundschau” у Відні (1903 р.). Він став добре відомою і популярною 
особою в Галичині, але не лише як педагог, журналіст, видавець. Прославився 
Ю. Романчук своїми досягненнями в політиці, в державницькій діяльності. 

Отже, у 1883 р. Ю. Романчука вперше обрали послом до Галицького крайового 
сейму, де він започатковує нову українську політику – політику сміливої боротьби 
за соціальні, політичні й національні права українського народу Галичини. У 1885 р. 
він разом з іншими прогресивними політиками створює перше українське політичне 
товариство – “Народну раду” і стає його головою (до 1899 р.). З його ініціативи 
виникли філії цього товариства у багатьох повітах краю, він організовує низку 
політичних зборів і віч, які розворушують народ. Ю. Романчук “з головою” 
занурюється у політику. 

Щоправда, надто радикальних заходів у боротьбі за права українців у Австро-
Угорській монархії Романчук не пропонував, тобто він був прихильником 
еволюційних, хоч і рішучих методів. Свідченням цього став той факт, що 
Ю. Романчук, як один з провідників поміркованого крила народовців, разом з 
деякими іншими галицькими політиками і церковними ієрархами – О. Барвінським, 
В. Антоновичем, митрополитом С. Сембратовичем та іншими – намагався досягти 
порозуміння з австрійськими властями і польськими політичними колами, 
проголосивши політику так званої “нової ери” (1890–1894 рр.). Втім, вона зазнала 
невдачі, бо ні австрійські власті, ні поляки не бажали визнавати українські претензії 
на автономію. Зрештою, “нова ера” мала для українців й деякі позитивні наслідки: 
поляки й австрійці погодилися на створення у Львівському університеті української 
кафедри історії (офіційно – “історії Сходу Європи”), яку з 1894 р. очолив 
М. Грушевський, кілька предметів дозволено читати українською мовою (згодом 
створено ще й кафедру української літератури), відкрити у краї три українські 
гімназії. 

Розчарувавшись у можливостях досягти успіхів щодо визнання українського 
народу в Австро-Угорщині рівноправним з іншими – австрійцями, угорцями, 
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поляками – Ю. Романчук разом з багатьма іншими політиками вийшов зі складу 
Народної ради (1894 р.). 

Поміж тим у 1891 р. Ю. Романчука обрано послом від Галичини до віденського 
парламенту, а у 1895 р. – ще й послом (повторно) до Галицького сейму. У сеймі він 
став головою Руського клубу (фракції українських послів). У сеймі і в парламенті 
він розгортає активну діяльність, часто виступає з промовами на захист соціальних, 
національних і культурно-освітніх прав українського населення Галичини. 

Підтримує Ю. Романчук тісні зв’язки з політичними діячами Великої України, 
зокрема О. Кониським, В. Антоновичем та іншими, які користувалися великим 
авторитетом у Галичині. 

В останнє десятиріччя XIX ст. українські патріотичні сили значно зміцніли, 
зросла і національна та політична свідомість загалу населення. Виникли, водночас, й 
нові завдання, нові проблеми у політичній боротьбі, і передусім – необхідність 
створення масової політичної партії, яка очолила б боротьбу за утворення на 
українських землях Австро-Угорської монархії автономного краю, а в майбутньому 
– процесу об’єднання всіх українських земель в одну суверенну державу. 
Підтримали ідею створення такої партії М. Грушевський, І. Франко, а група 
радикалів на чолі з В. Охрімовичем та Є. Левицьким почала видавати газету 
“Будучність”, у якій цю ідею посилено пропагували. 

У 1899 р. з ініціативи власне цих осіб, а також Ю. Романчука, К. Левицького, 
В. Будзиновського й інших така партія була створена. На організаційному з’їзді 
26 грудня 1899 р. у Львові її названо Національно-демократичною партією. До її 
складу увійшло багато провідних галицьких політиків, науковців, освітян, 
церковних та громадських діячів, промисловців, представників селян і робітників, 
студентства. З’їзд прийняв ґрунтовно розроблену програму партії, звернення до 
населення. 

Для керівництва партією на з’їзді було обрано “Тісніший народний комітет”, 
який очолив Юліан Романчук. Його заступниками стали М. Грушевський і 
А. Борковський. 

Партія постановила боротися за створення незалежної соборної Української 
держави, а як перший крок на цьому шляху – створення у складі Австро-Угорщини 
окремого коронного краю з українською адміністрацією і крайовим сеймом. 

В 1900 р. Ю. Романчука галичани знову обрали послом до віденського 
парламенту, потім знову, і ним він залишався аж до розпаду Австро-Угорської 
монархії у 1918 р. 

І у парламенті, і у галицькому сеймі Ю. Романчук очолював невелику групу 
українських послів, невпинно ведучи боротьбу за національні права українців. Його 
промови з парламентської трибуни, публікації у пресі були гострі, глибоко 
аргументовані, часто – вражаючі. 

Після прийняття в Австро-Угорщині у 1907 р. нового виборчого закону до 
складу австрійського парламенту було обрано вже близько 30 українських послів, 
більшість з них (за винятком соціалістів) утворили так звану Українську 
парламентарну репрезентацію, головою якої обрано Ю. Романчука. Він знову зумів 
завдяки своєму авторитетові, повазі, тактовності мудрості об’єднати у ній дуже 
різних за переконаннями, поглядами, характерами політиків, повести їх до спільної 
мети. 
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Авторитет Ю. Романчука у політичних колах не тільки Галичини, а й в Австрії 
був настільки великим, що у 1910 р. (у віці 68 років) його обрали віце-президентом 
австрійського парламенту, а на його честь у приміщенні парламенту встановлено 
погруддя (як і інших президентів і віце-президентів). Воно стоїть там донині. 

Австрійський уряд навіть мав намір нагородити його державним орденом, але 
коли Романчук про це довідався, то категорично відмовився, заявивши, що ордену 
від Австрії не прийме. 

У роки Першої світової війни Ю. Романчук очолював Український допомоговий 
комітет у Відні, який надавав всіляку можливу допомогу українським біженцям з 
Галичини, а також Українську культурну раду, що піклувалася про українське 
шкільництво на еміграції. 

З огляду на невдачі австро-угорських військ на фронті, наростання могутнього 
соціального і національно-визвольного руху всередині країни16 жовтня 1918 р. 
імператор Карл I видав маніфест, яким погодився на перетворення Австро-
Угорщини у федеративну державу. Союзні “коронні землі” отримали право 
створити свої представницькі органи – “національні ради”. 

У Львові 18 жовтня 1918 р. Українська парламентарна репрезентація скликала 
велелюдні збори, на яких було утворено Українську національну раду (скорочено – 
УНРада) – як орган політичного представництва українського народу в монархії 
Габсбургів. Головою ради обрано відомого політика і громадського діяча 
Є. Петрушевича. До складу ради, яка налічувала близько 70 осіб, одноголосно 
обрано й Ю. Романчука. Оскільки він на той час мав вже 76 років, керівних постів 
йому не доручали. 

В цей час почався вже повний розпад Австро-Угорської монархії. Проголосили 
свою державну незалежність Угорщина (24 жовтня), Чехословаччина (28 жовтня), 
Сербо-Хорвато-Словенська держава (29 жовтня). Українці розпочали збройну 
боротьбу 1 листопада, захопивши спочатку у Львові, а в наступні дні й по всій 
Галичині владу у свої руки. 

УН Рада 9 листопада проголосила на західноукраїнських землях суверенну 
державу – Західно-Українську Народну Республіку, себе – тимчасовим 
парламентом, та утворила уряд ЗУНР – Державний секретаріат у складі 14 
державних секретарств-міністерств. Уряд очолив К. Левицький. Наступного дня – 
10 листопада – Ю. Романчук, як найстаріший за віком посол УН Ради, приймав 
присягу новоствореного уряду ЗУНР. На західноукраїнських землях розпочався 
процес будівництва української державності, творення основ правової системи 
тощо. Активну участь у ньому брав і Ю. Романчук. 

З перших же днів встановлення у Галичині української влади проти неї збройно 
виступили поляки, які вважали цей край польським, забувши, очевидно, що у 
1349 р. його насильно захопив польський король Казимир ІІІ, а корінне його 
населення завжди було українським, а не польським. Під натиском польського 
війська 21 листопада 1918 р. українці були змушені залишити Львів. Українські 
власті переїхали у Тернопіль, а потім у Станиславів (нині – Івано-Франківськ). 
Ю. Романчук з приводу похилого віку і за станом здоров’я залишився у Львові. 
Захопивши Львів, поляки арештували багатьох українських політиків, інтелігентів 
(українці, заволодівши Львовом, не чинили арештів поляків), вчинили єврейський 
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погром. Заарештовано й Ю. Романчука. Його, як і інших, відправлено до табору 
інтернованих у Домб’ю (біля Кракова). Вдома у нього залишилась без догляду 
паралізована дружина, позбавлена, отже, будь-якої опіки. Поляки на це не зважали. 
Правда, за наказом генерала Розвадовського, до якого звернулась делегація 
українців, незабаром Ю. Романчука було звільнено. 

Востаннє публічно виступив Ю. Романчук у березні 1923 р. на багатотисячному 
мітингу українського населення на площі Св. Юра у Львові. Мітинг був скликаний 
на знак протесту проти ганебного рішення Ради послів країн Антанти від 14 березня 
1923 р. про передачу Галичини під владу Польщі. Ю. Романчук 24 березня прийняв 
від багатьох тисяч українців присягу не визнавати правочинним цього рішення і 
залишатись аж до смерті вірним ідеї відновлення української державності. 

Він ще продовжував писати статті й політичні коментарі до газети “Діло” та 
інших українських видань, у нього на квартирі часто збиралися і обговорювали 
актуальні проблеми українські політичні й громадські діячі. 

Помер Юліан Романчук 22 квітня 1932 р., на 90-му році життя. На 
багатолюдному похороні один з промовців сказав: “Україна втратила великого сина. 
У інших народів на похоронах таких людей стріляють на їх честь з гармат”. Це 
справді так, бо Юліан Романчук був людиною, яка все своє життя, без будь-якої 
матеріальної вигоди чи кар’єристської зацікавленості, особистої користі поклала на 
вівтар служіння рідному краєві і народові. 

Поховано Ю. Романчука у Львові на Личаківському кладовищі поруч з могилою 
сина-художника Тита Романчука на полі 69. Під час Другої світової війни їх могили 
було зруйновано, але у 1994 р. – відновлено, а в 1996 р. споруджено пам’ятник, який 
стоїть і досі. 
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Проблема людської гідності як важливої антропологічної характеристики 
людини, джерела її природних прав та свобод є актуальною на сучасному етапі 
розвитку людства. Великого значення у вивченні цієї проблеми набуває 
дослідження досвіду розуміння людської гідності та прав людини філософами права 
минулих сторіч. У дослідженні вивчено погляди на людську гідність та права 
людини XІІІ–ХІХ ст. 
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Переломним періодом у розвитку ідеї гідності стала епоха Відродження, 

духовною основою якої був гуманізм. Відродження звернулося до античного 
розуміння людини, проголошувало самоцінність особи та її гідність. Розуміння 
самостійності поєднувалося з ідеєю громадянськості як складової гідності людини, 
посилювало гуманістичні течії в католицизмі, а згодом і в протестантизмі [10, c. 79]. 
Одним з перших видатних гуманістів епохи Відродження був Лоренцо Валла (1400–
1457), котрий був прихильником морального індивідуалізму. Він поклав в основу 
своєї правової етики особистісний інтерес і зробив його моральним критерієм. 
Л. Валла закликав керуватись в оцінках людських вчинків не абстрактними 
моральними або правовими принципами, а конкретними життєвими умовами, які 
визначають вибір між добрим і поганим, між корисним і шкідливим [18, с. 69]. 
Значний внесок у розвиток гуманізму зробив також Ніколло Макіавеллі (1469–1527), 
котрий в центр свого вчення ставить тезу про егоїстичність людини, “яка сама собі 
творить закон, керуючись мотивами й інтересами сили й збагачення” [11, c. 47]. 

Становленню вільної людини сприяла епоха Реформації, головним змістом якої 
стала теза про “призначення людини бути вільною” [2, c. 121]. Ідеологи Реформації 
М. Лютер, Ж. Кальвін, М. Цвінглі, Т. Мюнцер та інші внесли немало цінних ідей у 
розвиток теологічно орієнтованого природного права. Жан Кальвін провів реформу 
церкви, демократизував її, додавши самостійність общинам. Церковні общини 
очолили пресвітери (старшини), що обиралися з багатих мирян, і проповідники, що 
не мали спеціального сану. Такі проповідники виконували релігійні функції як 
службові обов’язки [9, c. 175]. 

В основу вчення Мартіна Лютера (1483–1546) покладено конфлікт 
індивідуального і суспільного. З одного боку, воля держави, як вираз розуму, з іншого 
– совість, відчуття справедливості, властиве кожній людині. З одного боку, “політика і 
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економіка, підлегла розуму. Розум займає перше місце. В ньому зосереджені цивільні 
закони, цивільна справедливість”. Лютер пише про політичне призначення закону, що 
відповідає поняттям юридичного позитивізму. Але, з іншого боку, розум не 
абсолютний, оскільки є совість – “релігійна підстава людини”, “носій відносин 
людини з Богом”, яка істотно впливає на розум. Якщо совість перебуває в стані гріха, 
то і розум буде “затемнений, збочений і збитковий”. М. Лютер, наприклад, говорив: 
“Ні Папа, ні єпископ, ні будь-яка людина не має права встановити жодної букви над 
християнином, якщо не буде на те його власної згоди” [10, c. 87]. У праці “Про 
свободу християнина” Мартін Лютер закликає людей повернутися до свого 
внутрішнього світу і триматися якомога далі від влади та соціальних форм життя. 

Однак цей поворот ніс цілком нові можливості для усвідомлення суті соціальної 
дійсності. Християнин визнається як особа, вільна цілковито від будь-якої 
підлеглості, в тому числі й церковної. Людина – вільна, але водночас відповідальна 
перед усіма і покликана служити людям своїм праведним життям, істина якого 
перебуває у “внутрішній людині” [11, c. 38]. 

Характерною особливістю розуміння ідеї гідності в епоху Нового часу є 
моральна реабілітація людини, обґрунтування її суверенності як морального 
суб’єкта і утвердження її права на задоволення своїх потреб. Ця епоха “опускає 
моральність на землю, включає її в сукупність мотивів живого індивіда, намагається 
пов’язати в один вузол, з одного боку, індивідуальні вимоги, потреби, прагнення до 
щастя, а з іншого – суспільні зобов’язання, обов’язок, гідність” [2, c. 122]. Епоха 
Нового часу характеризувалася також зростанням самосвідомості націй, 
антистановими та революційними проявами. З’явилась нова політична сила – 
буржуазія, котра активно відстоювала ідеї свободи, рівності, братства, цінність нації 
та республіки. Посилювалися прагнення створити умови, коли людина меншою 
мірою залежала б від визнання станової або родової повноцінності. Мірилом 
цінності людини дедалі більше ставали не стільки місце народження, скільки сама 
приналежність до людського роду. Зростали вимоги до зміцнення гарантій гідності, 
створюваних державою.  

Варто погодитись, що в той час було закладено основи сучасного розуміння 
прав людини як імперативів і норм взаємовідносин особи та влади, були висунуті 
концепції виникнення держави із вільної згоди людей, ідеї про те, що держава 
спирається на природні закони. “Природність прав означала їх приналежність тим 
живим істотам, які утворюють рід людський. Невідчужуваність прав розумілась як 
їх невідривність, невід’ємність від людини, оскільки без них вона не зможе 
проявити себе саме як людська істота – незалежно від місця й часу її існування. 
Священність тлумачилась як найбільша шана і повага до прав людини, як найвищий 
їх статус у суспільній системі цінностей” [16, c. 26]. 

Серед філософів цього часу потрібно згадати Самюеля де Пуфендорфа (1632–
1694), котрий у своїй праці “Обов’язки людини і громадянина” розглядав людину як 
“юридичну особу”. Моральні позиції і воля людини диктуються законами природи, 
котрі наділяють її певними правами і покладають на неї певні обов’язки. Першим 
серед цих обов’язків є зобов’язання людини по відношенню до самої себе: турбота 
про свою душу, своє тіло і своє життя [12, c. 40]. Природна, а не божественна 
сутність людини доводиться просвітителями на основі здорового глузду і 
раціонального знання про людину. Зокрема Гольбах зазначав, що “богослов’я є 
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возведеним принципом незнання природних причин” [8, c. 246]. Було зруйновано 
попередній спосіб мислення, створено нові погляди на людину, котрій була 
притаманна самостійність і здатність приймати рішення. Заміна сліпої віри 
власними судженнями, звернення до здорового глузду стверджували в правах 
суверенну особу, котра покладає всі надії і всю відповідальність лише на себе. 
Гельвенцій у своїй праці “Про розум” (1758) стверджує, що прогресом править 
особистий інтерес, “особиста вигода”, котра є “єдина і загальна міра гідності 
людських вчинків”. Людина підкоряється власному інтересу лише тому, що це 
закладено в ній природою. Всі люди наділені порівнюваними потребами, і тому 
справедливо очікувати юридичної та політичної рівноправності для кожного 
[4, c. 187].  

Основною метою, яка найповніше відповідала інтересам буржуазії, було 
ослаблення залежності від станової держави, посилення самостійності окремої 
людини, розпорядження ним своїми здібностями та майном. Т. Гоббс (1588–1679) 
вважав, що особиста здатність людини, а не заслуги предків, не захист общини 
мають стати мірилом цінності людини. “Гідність людини є річ, відмінна від вартості 
або цінності, а також його заслуг, і полягає у здатності до того, гідним чого її 
вважають” [5, c. 67]. Визначальним мотивом людської поведінки за Т. Гоббсом є 
корисливість, що регулюється бажаннями і розумом, а “всі великі й вільні людські 
суспільства мають своїм джерелом не взаємну доброзичливість, а взаємний страх 
людей” [7, c. 287]. Саме “взаємний страх” визначає природну рівність людей. 
Свобода ж розглядається у співвідношенні з необхідністю, оскільки все у світі 
взаємопов’язане. Т. Гоббс вважав, що воля є “необхідною причиною добровільних 
дій”, проте через її пов’язаність з іншими речима “всі добровільні дії обумовлені 
необхідними причинами і є вимушеними”. Тому свобода – це не відсутність 
необхідності, а: “відсутність будь-яких перешкод для дії, оскільки вони перебувають 
у природі і внутрішніх якостях діючого суб’єкта”. Найповнішу свободу людина 
може отримати у державі, але така свобода не дає користі, бо “всі потерпають від 
того, що кожному прийде на гадку. Коли ж виникає держава, кожен громадянин 
зберігає за собою стільки свободи, скільки потрібно для спокійного і благодатного 
життя, відбираючи в інших її лише стільки, аби їх не боятися” [6, c. 373]. 

Міркування Джона Локка (1632–1704) про природу людини, на відміну від 
Т. Гоббса, розгортаються на іншій теоретичній основі. Це пояснюють історичними 
особливостями соціального життя Англії, якій були властиві міцні станові звичаї, 
зростання абсолютизму та громадянські війни. В той час стала очевидною потреба 
соціальної інтеграції, що носила б органічний характер для всього народу і могла 
забезпечити мирні умови життя на основі принципів природного права. За Локком 
стан, що притаманний усім людям за природою, – “це стан повної свободи в 
керуванні своїми діями, порядкуванні власним майном та особою так, як вони 
вважають за потрібне в межах закону природи, ні в кого не питаючи дозволу і не 
залежачи від чиєїсь волі” [13, c. 131]. Природний стан “повної свободи” Дж. Локк 
розглядає як “стан рівності”, з якого виводяться “принципи справедливості та 
милосердя” і стан взаємної любові. “Станові природи” властивий закон природи, а 
“розум, який є цим законом”, навчає людство дотримуватися закону природи, що 
полягає в збереженні миру і безпеки людини і людства. Люди перебувають у 
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природному стані доти, доки за власною волею не зроблять себе членами певного 
політичного суспільства.  

Розмежування “природної свободи” і “свободи людини в суспільстві” полягає в 
тому, що в першому випадку особа є вільною від будь-якої влади людини, тоді як в 
другому – вона повинна визнавати ту законодавчу владу, що встановлена за згодою 
всіх. Свобода в суспільстві відповідає “спільнотвореному” законодавству, це свобода 
“чинити за власною волею в усіх діях”, коли це не суперечить загально встановленим 
правилам добровільності і визнання гідності особи. Визнання гідності Дж. Локк 
пов’язує зі “схильністю шукати спілкування й товаришувати з іншими”, вважаючи її 
“першою причиною об’єднання людей у політичні суспільства” [13, c. 137]. Свобода, 
що поєднана з розумом, набуває етичних зразків поведінки і є основою 
“спільнотворення”. Свобода людини і свобода діяти згідно зі своєю волею ґрунтується 
на тому, що людина має розум, який здатен навчити її закону, котрим вона повинна 
керуватись, й примусити її зрозуміти, якої мірою в неї залишається свобода на власну 
волю. Надати людині необмежену свободу перш ніж вона матиме розум, здатний 
керувати нею, не означає надати їй привілей бути вільною за своєю природою. 
Свобода є сила діяти чи не діяти, згідно з приписами розуму. Сила спрямовувати 
здібності до дії в одних випадках для того, щоб викликати рух, а в інших – спокій, є 
тим, що називаємо воля. Дж. Локк наголошує, що оскільки “люди за своєю природою 
всі вільні, рівні й незалежні, то нікого не можна вивести з цього стану й підкорити 
політичній владі іншого без його на те згоди” [13, c. 180]. 

Жан-Жак Руссо (1721–1778) також пов’язував людську гідність зі свободою, а 
“відмовитися від своєї свободи – означає, відмовитися від своєї людської гідності, 
від прав людини, навіть від обов’язків... такий підхід несумісний з людською 
природою” [10, c. 91]. Він критикував сучасні йому суспільні порядки, що не 
відповідали принципам рівності, справедливості. Ж.-Ж. Руссо вважав можливою і 
необхідною зміну людини шляхом зміни суспільного середовища. При цьому у його 
поглядах поєднувалося визнання природних прав людини з можливістю впливати на 
людину ззовні з метою її вдосконалення. 

Значний внесок у розвиток поняття людської гідності вніс Еммануїл Кант 
(1724–1806), котрий розумів гідність людини трансцедентально, безвідносно до 
досвіду. Він спробував розкрити людську гідність через внутрішню свободу людини 
як таку, що витікає з гуманітарно-родової рівності людей.  

Можна погодитись, що Кант обґрунтував суб’єктоцентриську картину світу, 
згідно з якою в центрі світу знаходиться людина і її ставлення до оточуючого, вона – 
первинна, а світ – результат розумних вчинків людини, котра усвідомлює свій 
обов’язок. Людську гідність він вважав абсолютною засадою людського буття. 
Абсолютність цієї засади виражається не лише в тому, що людське буття стоїть над 
іншим світом, але, передусім, в об’єктивно даній, неповторній і абсолютній якості 
людини, яка не належить їй лише в порівнянні з навколишнім світом, а є сутністю 
людського буття. Наявністю гідності людина завдячує тому, що вона є суб’єктом 
пізнання й обов’язку. Гідність людини має характер абсолютної зобов’язуючої 
норми. З нею пов’язується абсолютний обов’язок людей надання взаємодопомоги, 
особливо зі сторони тих, хто більшою мірою має таку можливість. 

Е. Кант виробив концепцію, згідно з якою людина наділена особливими 
уявленнями, поняттями, знаннями, що передують досвіду, є апріорними. Стосовно 
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людської поведінки апріорність вказує не на існуюче, а на обов’язкове і насамперед на 
його загальнообов’язковість. Чуттєвий досвід при цьому не обов’язковий. У всіх 
елементах моральності і права існують апріорні нормативні структури, завдяки яким 
компоненти соціального досвіду впорядковуються певним чином, що відповідає 
істинному призначенню людини та істинній природі моральності і права [1, c. 35–37]. 

За Е. Кантом, ми знаходимо раціональні основи життя, вивчаючи людську 
свідомість. Він виділяє три функції людської свідомості: мислення, воля і почуття. 
Правова філософія вченого ґрунтується на волевиявленні (моралі). Волевиявлення 
базується на принципах, що є відмінними від принципів сприйняття (знання). У 
Канта знання і воля принципово відрізняються одне від одного, оскільки існує 
фундаментальна протилежність між природою і свідомістю. В природі існує 
необхідність. Свідомість, на противагу цьому, наділена свободою волі, внаслідок 
чого вона може ставити перед собою певні цілі [17, c. 114]. Оскільки людина 
наділена чистою волею, то вона є джерелом всіх моральних уявлень і законів. 

Для Е. Канта є властивим ствердження свободи і моральної гідності індивіда, дії 
якого звіряються з вищою моральною вимогою – категоричним імперативом. Така 
моральна вимога містить приписи щодо вчинку, який є засобом для досягнення 
результату як цілі і продуктом здатності людини до свободи дії на основі вищих 
безумовних принципів. Категоричний імператив закріплює цінність, котра належить 
всім людським істотам як необхідна риса всіх людей. 

Кант визнавав гідність як абсолютну цінність, котра не допускає жодного 
еквівалента, а отже перевищує будь-яку ціну. Він зазначав, що всі речі мають свою 
ціну, а людина має гідність – внутрішню і безвідносну, абсолютну цінність. Це 
означає, що будь-яка річ може мати свій еквівалент, лише людина цінна сама по собі 
і не може мати жодного еквівалента. Людина, котра розглядається як особа, є 
суб’єктом практичного морального розуму понад будь-яку ціну. З цього пункту 
бачення людина не може розглядатись як засіб для цілей інших людей, навіть 
власних цілей, а лише як ціль у собі з погляду на те, що має гідність – внутрішню 
абсолютну цінність. Абсолютною цінністю може бути лише хтось, хто є істотою 
розумною і як ціль сама в собі здатен до самовизначення і самовідповідальності. 

Кантівська філософія права отримала високу оцінку Гегеля (1770–1831), який 
розвинув вчення про право у межах філософії духу, а також створив теорію гарантій 
гідності і прав людини. Гегель розглядав право як наявне буття свободи: “право 
торкається свободи – найціннішого і найгіднішого в людині, і вона сама повинна 
знати право, оскільки воно для неї обов’язкове” [10, c. 95]. Право, яке Гегель називає 
свободою, постає як система підпорядкування. Свобода є знанням і усвідомленням 
такого підпорядкування. 

Гегель виділяє три основні форми конкретизації поняття свободи і права: 
абстрактне право, мораль і моральність. У сфері абстрактного права воля 
безпосередня – це право абстрактно вільної особи для себе. Визначеність свободи 
волі постає тут як самосвідомість про себе як абстрактне і вільне “я”. Така одинична 
воля є особою. Абстрактне право має своїм змістом те, що в основі права лежить 
свобода окремої людини. За Гегелем основна заповідь права є такою: “будь особою і 
поважай інших як осіб” [3, c. 65]. Особа може дати собі наявне буття в речах, тобто 
мати власність. Однак буття в речах є випадковим і неадекватним щодо свободи. 
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Гегель обґрунтовує формальну, правову рівність людей: люди рівні як вільні особи, 
рівні в однаковому праві на приватну власність, але не в розмірі володіння 
власністю. Вимогу ж фактичної рівності він розглядає як нерозумну точку зору. 

У сфері моралі воля із зовнішнього наявного буття переходить у суб’єктивну 
одиничність, котра протистоїть загальному, що роздвоєне у вигляді внутрішнього 
добра і зовнішнього світу. Мораль розглядається як подальший розвиток свободи, 
тобто підготовка реалізації свободи в об’єктивному світі. Особа абстрактного права 
стає суб’єктом вільної моральної волі, для якого є важливим самовизначення, мотиви і 
цілі поведінки. “Цінність людини визначається її внутрішньою поведінкою, і точка 
зору моралі є, таким чином, свободою, що існує для себе”. У сфері моральності 
досягається поєднання двох попередніх сфер. Ідея в собі – добро – реалізується у 
зовнішньому світі. Свобода постає не лише як право суб’єктивної волі, але як 
дійсність і необхідність. Моральність виявляється в сім’ї, громадянському суспільстві 
і державі. Моральність за Гегелем, вже не абстрактна, але дійсна, вона є дійсним 
духом. “Дух володіє дійсністю, і акциденціями останньої є індивіди” [3, c. 189]. 
Кожний ступінь (абстрактне право, мораль, моральність) є, за Гегелем, право. “Сама 
ідея свободи виявляється у вигляді прав цих ступенів – від більш абстрактних форм 
права до конкретних. Оскільки ступені розвитку ідеї свободи діалектично 
підпорядковані один одному, правом у гегелівській філософії є також кожен 
наступний ступінь розвитку ідеї свободи стосовно попереднього” [14, c. 57]. 

Серед найбільш яскравих представників німецької класичної філософії можна 
виділити Фрідріха фон Шеллінга (1775–1854), вихідним поняттям правової 
концепції якого є також поняття свободи. За Ф. Шеллінгом вирішити завдання 
формування правопорядку, що забезпечує в межах закону свободу і благополуччя 
людини, можна, лише розкривши зміст розвитку держави як “організму свободи”. 
Свобода особи відрізняється від свободи взагалі лише через обмеження: там, де 
свобода особи є необмеженою, вона ідентична свободі взагалі [15, c. 294]. “Свобода, 
першопочаткова форма індивідуальної волі в її першопочатковій необмеженості, 
повинна уступати, як тільки йдеться про її самоствердження. Вона є абсолютною 
міццю, котра підкоряє собі будь-яку протидіючу силу. Всі, навіть всезагальна воля, 
схиляються перед свободою індивідуума, якщо вона ефективна стосовно власного 
забезпечення. Всезагальна воля існує не більше того, як постає питання про 
забезпечення свободи” [19, c. 294]. Всезагальний правовий устрій є умовою свободи, 
оскільки без нього свобода гарантована бути не може. Оскільки свобода, яка не 
гарантована загальним правовим порядком, не міцна, і в більшості сучасних держав 
подібна до певної паразитуючої рослини, яку в загальному терплять через неминучу 
непослідовність, але так, що окремий індивід ніколи не може бути впевненим у 
своїй свободі. Так бути не повинно. Свобода не може бути милостинею чи благом, 
яким можна користуватись лише як забороненим плодом. Свобода повинна бути 
гарантована порядком, таким же незмінним, як закони природи.  

Отже, можна стверджувати, що в епоху Нового часу почався переворот в 
проблематиці гідності людини, яка починає переходити з площини залежності 
підданих від Бога в площину їх свободи, моральної відповідальності не лише перед 
Богом, але й перед самим собою та іншими. Починають акцентувати на проблемах 
визначення загальних ознак гідності людини, а також виділення прав людини 
першого покоління. Вони зосереджені на індивідуальних громадянських і 
політичних правах, гарантуванні приватної свободи.  
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Окреслено принципи і рекомендації поваги до прав людини та верховенства 

права в інформаційному суспільстві. Наведені принципи можуть бути враховані 
законодавцем як орієнтири розвитку нормативно-правової бази в інформаційній 
сфері України. Здійснено теоретичний аналіз окремих розділів Декларації про права 
людини і верховенство права в інформаційному суспільстві, ухваленої в Страсбурзі 
13 травня 2005 року Комітетом міністрів Ради Європи. 

Ключові слова: верховенство права, принципи верховенства права, права 
людини, інформаційне суспільство. 

 
У сучасних умовах, коли “віртуальний світ” стає реальним за своїм значенням 

для людини, особливої важливості набуває пошук нових правил і форм взаємодії 
держави і суспільства на користь збереження цілісності і безпечного розвитку всіх і 
кожного. А з огляду на втілення в життя принципу верховенства права їхня роль в 
суспільстві зростає й набуває специфіки для опосередкування відповідних відносин. 

Про нагальність потреби дослідження форм взаємодії держави та суспільства в 
інформаційній сфері свідчить те, що 9 січня 2007 р. був прийнятий Закон України 
“Про затвердження Основних засад розвитку інформаційного суспільства в Україні на 
2007–2015 роки” [1], який набув чинності 6 лютого 2007 р. Виокремлені нижче у 
статті принципи (засади), які свідчать про повагу до верховенства права, могли би 
бути, як видається, враховані законодавцем як чіткі орієнтири розвитку нормативно-
правової бази в інформаційній сфері України, оскільки сьогодні така база ще не 
достатня. 

Як відомо, верховенство права згадується в різних міжнародних нормативних 
актах (Статут Ради Європи (Преамбула, ст. 3), Конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод (далі – Конвенція) (Преамбула), низка інших актів), але 
останнім прикладом є Декларація про права людини і верховенство права в 
інформаційному суспільстві [2] (далі – Декларація). Це на сьогодні єдиний 
міжнародний акт, який в самій назві містить вираз: “верховенство права”. Саме тому 
видається актуальним детально проаналізувати зміст цього документа під кутом 
зору верховенства права. Ця міжнародна декларація була ухвалена в Страсбурзі 13 
травня 2005 р. Комітетом міністрів Ради Європи з метою сприяння дотриманню 
прав людини в інформаційному суспільстві. Декларація оприлюднена на III Самміті 
глав держав та керівників урядів Ради Європи у Варшаві 16–17 травня 2005 р. 

Декларація проголосила необхідність дотримання прав людини та забезпечення 
верховенства права в інформаційному суспільстві, у галузі мобільного телефонного 
зв’язку, а також комунікацій за допомогою Інтернету та інших інформаційних 
засобів. 
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Документ охопив питання щодо державної цензури та приватного сектора, 
захисту інформації конфіденційного характеру, практичного аналізу якості 
інформації, етики засобів масової інформації, а також використання інформаційних 
технологій задля забезпечення демократії, свободи зібрань та верховенства права у 
кіберпросторі. 

Згідно з ч. 1 Преамбули Декларації, “держави-члени Ради Європи, нагадуючи 
про свою прихильність побудови суспільств, що ґрунтуються на таких цінностях як 
права людини, демократія, верховенство права”, визначивши останнє як суспільну 
цінність, на підставі якої суспільство будується. Це свого роду аксіома побудови 
правового суспільства, в якому кожному достатньою мірою гарантована реалізація 
його прав. 

Згідно з ч. 13 Преамбули, “держави-члени Ради Європи зобов’язуються 
проводити таку політику подальшого розвитку інформаційного суспільства, яка 
відповідає Конвенції і прецедентному праву Європейського суду з прав людини і має 
своєю метою збереження, а по можливості – зміцнення демократії, захисту прав 
людини, зокрема свободи висловлювання та інформації, сприяє повазі до 
верховенства права”. Отже, звідси випливає, що здійснення Конвенції і прецедентного 
права Європейського суду з прав людини з метою захисту прав людини є елементом 
поваги до верховенства права. Втілення в життя такої політики – це демонстрація 
поваги до верховенства права, визнання його абсолютної авторитетності, важливості, 
пріоритету у суспільному житті. Якщо такої політики зобов’язуються притримуватись 
певні держави, організуючи свою діяльність відповідно до Конвенції, прецедентного 
права Європейського суду з прав людини з метою захисту прав людини, то це 
свідчить не тільки про визнання ними верховенства права, його абсолютного 
“авторитету”, а й про те, що верховенство права задля факту свого існування 
“спонукає” державу до певних кроків, активних дій. 

В ч. 16 Преамбули Декларації держави прямо “заявляють про прагнення 
слідувати принципам і рекомендаціям, що стосуються поваги прав людини і 
верховенства права в інформаційному суспільстві, викладеним в розділі I”. До речі, 
на нашу думку, зв’язаність прав людини і верховенства права в даному акті не 
випадкова. Так, Розділ І Декларації “Права людини в інформаційному суспільстві” 
підтверджує цю тезу, висвітлюючи принципи та рекомендації, які стосуються 
поваги прав людини та верховенства права. Він містить перелік суб’єктивних прав 
людини, принципи їх формування та здійснення й рекомендації для втілення в 
життя, зокрема в інформаційному суспільстві. Зрештою, ця зв’язаність відображає 
таку європейську ознаку верховенства права, як визнання пріоритетності, 
домінування ролі прав людини в діяльності держави [3, с. 12]. Її можна віднести до 
найголовніших, найвизначальніших ознак верховенства права. 

Вісім пунктів, які формують Розділ I, є фіксованими феноменальними 
можливостями, яким досліджуваний акт надає особливого значення. 

Розглянемо їх детальніше. 
Права людини в інформаційному суспільстві. 1. Право на свободу 

висловлювання, інформації та спілкування (Пункт 1, в якому наголошено на тому, 
що інформаційні і комунікаційні технології (далі – ІКТ) відкривають для всіх 
безпрецедентні можливості з використання свободи слова. Водночас такі технології 
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породжують багато серйозних викликів цій свободі – зокрема таких як державна і 
приватна цензура.). 

Аналіз цього пункту дає змогу виділити такі принципи права на свободу 
висловлювання, інформації та спілкування, що демонструють повагу до цього права 
та верховенства права в інформаційному суспільстві: 

1. Відкриття для всіх ІКТ безпрецедентних можливостей з використання 
свободи слова. 

2. Рівна повага свободи слова, інформації і спілкування у віртуальному та 
невіртуальному просторі. 

3. Заборона обмеження свободи слова, інформації і спілкування в зв’язку з 
цифровою формою інакше як з нормативно передбачених підстав. 

Аналіз цього пункту дає підстави виділити також такі рекомендації для держав-
членів, що стосуються поваги прав людини і верховенства права в інформаційному 
суспільстві: забезпечувати застосування національного законодавства, спрямоване 
проти нелегальної інформації, зокрема що стосується расизму, расової дискримінації і 
дитячої порнографії, а також проти порушень, вчинених з використанням ІКТ; 
застосовувати і посилювати законодавчі й практичні заходи проти державної і 
приватної цензури з дотриманням вимог Додаткового протоколу до Конвенції про 
кіберзлочинність та інших відповідних домовленостей, які криміналізують расистські 
і ксенофобські дії, що вчинюються за посередництвом комп’ютерних систем; 
створювати умови для самоврегулювання і спільного врегулювання учасників 
інформаційного ринку (ІКТ-індустрії, постачальників послуг з доступу до Інтернету, 
розробників програмного забезпечення, постачальників контенту і Міжнародної 
торговельної палати) з метою забезпечення захисту свободи слова та спілкування; 
просувати за посередництвом відповідних засобів загальнозастосовувані технічні 
стандарти для цифрового середовища, у тім числі стандарти цифрового транслювання, 
що відкриє громадянам максимально широкий доступ до контенту. 

2. Право на повагу до приватного життя та листування (Пункт 2, в якому, 
зокрема, наголошено на тому, що широкомасштабне використання персональних 
даних, яке охоплює електронну обробку, збір, запис, організацію, зберігання, 
адаптацію чи зміну, пошук, консультування, розкриття через передачу чи інший 
спосіб, сприяє підвищенню ефективності діяльності держави і приватного сектора. 
Більше того, такі ІКТ як закриті високі технології (PENs) можуть бути використані 
для забезпечення недоторканності приватного життя. Тим не менше, подібні 
технологічні досягнення становлять і серйозну загрозу для права на приватне життя 
і листування). 

З цього пункту можна виділити такі принципи права на повагу до приватного 
життя та права на листування, що є проявом поваги до верховенства права в 
інформаційному суспільстві: 

1. Будь-яке застосування ІКТ має ґрунтуватись на повазі до права на приватне 
життя і таємницю листування. Воно не підлягає обмеженням у зв’язку з цифровою 
формою, окрім обмежень, передбачених ст. 8 Конвенції. 

2. Будь-яка автоматична обробка персональних даних підпадає під дію 
Конвенції про захист громадян з огляду на автоматичну обробку персональних 
даних і має відповідати положенням Декларації. 
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3. Сумісність обробки персональних даних держорганами чи приватним 
сектором з правом на приватне життя (винятки обмежені рамками параграфу 2 ст. 8 
Конвенції і параграфу 2 ст. 9 Конвенції про захист громадян у разі автоматичної 
обробки персональних даних). 

З цього пункту випливає така рекомендація для держав-членів: підтримувати 
умови для саморегулювання держав-членів і спільного регулювання з боку 
приватного сектора. 

3. Право на освіту і значимість підтримки доступу до нових інформаційних 
технологій та їх всезагального використання без дискримінації (Пункт 3, в якому, 
зокрема, йдеться про те, що нові форми доступу до інформації стимулюють широке 
розповсюдження інформації, але водночас існує серйозний ризик виключення з 
цього процесу осіб “комп’ютерно-неграмотних” і позбавлених адекватного доступу 
до інформаційних технологій з огляду на соціальні, економічні чи культурні 
причини).  

Цей пункт ґрунтується на таких принципах права на освіту і підтримку доступу 
до нових інформаційних технологій та їх всезагального використання без 
дискримінації, які свідчать про повагу до цих прав та повагу до верховенства права 
в інформаційному суспільстві: 

1. Стимулювання широкого розповсюдження інформації, яка стосується 
соціальних, економічних, культурних аспектів життя в зв’язку з виникненням нових 
форм доступу до інформації, що може сприяти більшій інклюзивності та подоланню 
дискримінації. 

2. Повага та максимальна підтримка таких фундаментальних цінностей, як 
плюралізм, культурна та мовна різноманітність та недискримінаційний доступ до 
різних засобів спілкування при здійсненні будь-яких заходів регулювання стосовно 
ЗМІ і нових комунікаційних послуг. 

Рекомендаціями для держав-членів є такі: полегшувати доступ до ІКТ-
продуктів; підтримувати всі рівні освіти. 

4. Заборона рабства, примусової праці і торгівлі людьми (Пункт 4, де, зокрема, 
згадується, що використання ІКТ розширило можливості для торгівлі людьми і 
спричинило нову віртуальну форму цієї діяльності). 

Аналіз цього пункту звертає увагу на такий принцип заборони рабства, 
примусової праці і торгівлі людьми, який свідчить про повагу до цього права та 
верховенства права в інформаційному суспільстві: 

1. Аналогічна кваліфікація торгівлі людьми як в цифровому (такому як 
Інтернет), так і в нецифровому середовищі, якщо має місце порушення ст. 4 
Конвенції. 

Пункт 4 з огляду на наведений принцип фіксує таку рекомендацію для держав-
членів: підтримувати і розширювати юридичні й практичні заходи для 
попередження і протидії торгівлі людьми з використанням ІКТ. 

5. Право на справедливий суд і призначення покарання відповідно до закону 
(Пункт 5, зокрема, наголошує на тому, що судові слухання можуть здійснюватися 
ефективніше з використанням засобів ІКТ. Однак завдяки швидкості передачі 
інформації, що забезпечується ІКТ, та їхній результуючій широкомасштабній дії, ІКТ 
можуть значно інтенсифікувати досудовий розголос і вплинути на думку свідків та 
громадськості до і під час судових слухань. Крім того, ІКТ роблять можливим вчинення 
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злочинів, що є за межами правового поля, що може ускладнити протидію порушенню 
прав людини. Глобальне охоплення ІКТ, зокрема Інтернету, може створити проблеми 
територіальної юрисдикції і поставити питання застосування правових норм стосовно 
порушників прав людини). 

Аналіз цього пункту дає змогу сформулювати такі принципи права на 
справедливий суд і права на призначення покарання відповідно до закону для 
демонстрації поваги до них та верховенства права в інформаційному суспільстві: 

1. Полегшення завдяки ІКТ доступу до правової інформації та знань. 
2. Сприяння громадському контролю за діяльністю суддів через публічну 

трансляцію судових слухань і відкритість інформації. 
3. Підвищення ефективності слухань завдяки використанню ІКТ. 
4. Однакове визначення обсягу прав та обов’язків людини та рівного захисту як 

в цифровому, так і в нецифровому середовищах. 
5. Однаково застосовуваного в цифровому і нецифровому середовищах права на 

призначення покарання відповідно до закону. 
На наведеному пункті базуються рекомендації для держав-членів: приймати 

кодекси поведінки для представників ЗМІ і постачальників інформаційних послуг; 
вдосконалювати міжнародні правові норми стосовно юрисдикції для того, щоб 
забезпечити дотримання права на призначення покарання відповідно до закону в 
цифровому середовищі. 

6. Захист власності (Пункт 6, зокрема, конкретизує, що у сфері ІКТ питання 
захисту власності виникають насамперед стосовно інтелектуальної власності – такої 
як патенти, товарні знаки і авторські права, та наголошує, що ІКТ можуть сприяти 
порушенню права на інтелектуальну власність і перешкоджати переслідуванню 
порушників через швидкі технологічні зрушення, через малу вартість 
розповсюдження контента, через масштаб правопорушень та складність відстеження 
трансграничних правопорушень і децентралізований характер обміну файлами. Цей 
пункт звертає увагу на те, що відсутність ефективних заходів захисту права 
інтелектуальної власності осіб перешкоджає інноваціям і творчості, скорочує 
інвестиції, наголошує на тому, що повинен бути збережений доступ до інформації, 
яка є суспільним надбанням, а також повинні бути усічені спроби обмежити доступ 
до неї або її використання). 

Виділимо принципи права на захист власності щодо його поваги та поваги 
верховенства права в інформаційному суспільстві: 

1. Забезпечення безпрецедентного доступу за допомогою ІКТ і можливості 
використання матеріалів, захищених правом інтелектуальної власності. 

2. Належного (відповідно до положень міжнародних угод у галузі 
інтелектуальної власності) захисту права інтелектуальної власності в цифровому 
середовищі. 

3. Майже необмеженого доступу до інформації, що є суспільним надбанням, та 
її використання. 

7. Право на вільні вибори (У Пункті 7 зазначено, зокрема, що невідповідне 
використання ІКТ може порушити принципи загальних, рівних, вільних і таємних 
виборів, так само як і поставити питання стосовно надійності і достовірності деяких 
систем електронного голосування). 



С. Кундельська  22 

Аналіз цього пункту дав змогу сформулювати такі принципи зазначеного вище 
права для демонстрації поваги верховенства права в інформаційному суспільстві: 

1. Здатність ІКТ зміцнити представницьку демократію, полегшуючи проведення 
виборів і громадських обговорень, участь в яких доступна для всіх, підвищуючи 
якість суспільних дискусій і забезпечуючи активну участь громадян і 
громадянського суспільства у виробленні політичних рішень на національному, 
регіональному і місцевому рівнях. 

2. Здатність ІКТ зробити державні органи ефективнішими, чуйнішими, 
прозорішими і підзвітними. 

3. Відповідність електронного голосування до принципів демократичних 
виборів і референдумів. 

Для держав-членів рекомендовано: досліджувати питання застосування ІКТ у 
сфері стимулювання демократичних процесів з метою підвищення участі, 
ініціативності, обізнаності і залучення громадян, підвищення прозорості 
демократичного прийняття рішень, підзвітності й чуйності громадянської влади і 
заохочення громадських дискусій та нагляду в процесі визрівання політичних 
рішень; за умови використання державами-членами електронного голосування, їм 
потрібно вжити заходів з забезпечення прозорості, перепровірки, підзвітності, 
достовірності та надійності систем електронного голосування, забезпечивши в 
результаті цього їх відповідність до Рекомендації Ради Міністрів Rec(2004)11 про 
правові, експлуатаційні й технічні стандарти електронного голосування. 

8. Свобода зборів (Пункт 8, зокрема, наголошує, що ІКТ вносять додатковий 
аспект в реалізацію права на свободу зборів і об’єднань, розширюючи й збагачуючи 
способи реалізації зазначених прав у цифровому середовищі. Одночасно ІКТ 
надають великі можливості для контролю і стеження за зборами і об’єднаннями у 
цифровому середовищі, як і можливість зведення електронних бар’єрів, суттєво 
обмежуючи реалізацію цих прав). 

На цьому пункті базуються принципи свободи зборів, що побудовані на повазі 
до права на збори та повазі до верховенства права в інформаційному суспільстві: 

1. Внесення за посередництвом ІКТ розширених і збагачених способів реалізації 
права на свободу зборів і об’єднань у цифровому середовищі, що важливо для 
зміцнення громадянського суспільства та демократії. 

2. Загальносоціального користування правом участі в тих формах суспільного 
життя, де застосовуються ІКТ, оскільки це сприяє резонансному розвитку 
громадянського суспільства. 

3. Однакової поваги до права на свободу зборів як в цифровому, такому як 
Інтернет, так і в нецифровому середовищі. 

4. Неможливість інших обмежень свободи зборів, окрім обмежень, передбачених 
ст. 11 Конвенції тільки тому, що збори відбуваються у цифровому вигляді. 

Пункт 8 надає змогу виокремити рекомендації для держав-членів з 
вищезазначеного приводу: адаптувати правові норми для забезпечення свободи 
зборів з використанням ІКТ; вжити заходів, необхідних для того, щоб забезпечити 
відсутність контролю і стеження за зборами та об’єднаннями у цифровому 
середовищі, а будь-які винятки з цього правила повинні відповідати параграфу 2 
ст. 11 Конвенції. 
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Побудова інформаційного суспільства на основі поваги до прав людини та 
верховенства права. В ч. 1 Розділу II “Побудова інформаційного суспільства на 
принципах багатостороннього управління: ролі і зобов’язання сторін” теж маємо 
вислів “верховенство права”. А саме, у зв’язку з “побудовою всезагального 
інформаційного суспільства, що ґрунтується на повазі прав людини і верховенстві 
права”, яке “потребує співробітництва і взаємодії між урядами, громадянським 
суспільством, приватним сектором і міжнародними організаціями”. 

Декларація, закликаючи уряди, громадянське суспільство, приватний сектор та 
інші зацікавлені сторони до врахування положень її Розділу ІІ в їх діяльності з 
побудови інформаційного суспільства спонукає до певних дій, від виконання яких 
значною мірою залежатиме формування поваги цих суб’єктів до верховенства права, 
та, врешті-решт, його реальне втілення в життя інформаційного суспільства. 

Такими діями є “відкриті дебати, міжнародний обмін інформацією, принцип 
багатостороннього управління”, які допоможуть державам-членам визначити плани 
робіт і розробити нові регулюючі та інші моделі, що відповідатимуть на запити і 
проблеми, які є результатом стрімкого розвитку інформаційного суспільства. 

Отже, головним підсумком проведеного аналізу є визнання неабиякої 
згуртованості Європи навколо основоположної суспільної цінності – верховенства 
права. Саме на цій основі, на нашу думку, у майбутньому буде досягнуто прогресу у 
розбудові Європи без контрастів. А метою всієї діяльності Ради Європи є прагнення 
зробити вагомий внесок у досягнення цієї основної мети – верховенства права. 
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У статті охарактеризовано види психіатричної допомоги на підставі 

законодавства України, з’ясовано порядок її надання як гарантії дотримання прав 
осіб, що страждають на психічний розлад, а також проаналізовано юридичну 
практику в цій царині. 

Ключові слова: психіатрія, психіатрична допомога, права людини. 
 
За останні роки у всьому світі дедалі більше уваги приділяється лікуванню 

психічно хворих осіб. Особи, що страждають від психічних захворювань, є найбільш 
вразливими і потребують особливого захисту. Дуже важливим є те, щоб їхні права 
були чітко визначені й закріплені. З метою дотримання прав людини у сфері 
охорони психічного здоров’я розроблено фундаментальні принципи, які 
сформульовані у вигляді основних прав Всесвітньою федерацією психічного 
здоров’я і Гарвардським Центром Співробітництва у сфері законодавства про 
охорону здоров’я, що діє під егідою ВООЗ. Права-принципи є невідчужуваними, 
повинні включатись у законодавство і дотримуватись на практиці в усьому світі 
незалежно від політичних систем, культурних традицій чи інших особливостей 
окремих держав. З-поміж них визначено права: 

– на гуманне, таке, що спрямоване на повагу до гідності людини поводження і 
професійно організоване обслуговування; 

– на добровільність госпіталізації; 
– на всебічний і безпристрасний судовий розгляд питання про госпіталізацію 

особи; 
– на умови утримання госпіталізованих, які не обмежують права таких осіб, 

зокрема їх право на вільне спілкування; 
– на заборону дискримінації лише на основі поставленого особі діагнозу 

психічного захворювання [1, c. 308–327]. 
Ні юристи, ні медичні працівники, які мають справу з психічно хворими, 

неправомочні вчиняти дії, що суперечать зазначеним принципам. Як зазначає 
Л. Гостін: “Немає жодних сумнівів, що більш детальну розробку юридичних правил і 
процедур щодо дотримання прав людини у сфері охорони психічного здоров’я варто 
надавати кожній державі в порядку її суверенної правотворчості” [2, с. 309]. 

Джерельною базою для дослідження стали праці представників медико-
правової доктрини і практики, а саме Л. Гостіна, Н. Карпачової, Г. Назаренка, 
С. Стеценка, Г. Усова, М. Федорової, які досліджували психіатрію у взаємодії з 
правом у різних аспектах: від захисту прав пацієнтів у цій галузі до правового 
статусу лікарів-психіатрів. 
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Мета статті – з’ясувати види психіатричної допомоги на підставі національного 
законодавства, кожен з яких характеризується організаційно-правовими 
особливостями і відмінностями у процедурі надання, що є однією з ключових 
гарантій дотримання прав пацієнтів у цій сфері, а також проаналізувати юридичну 
практику у цій царині, що має неабияке значення для удосконалення 
правозастосування. 

В Україні діє Закон “Про психіатричну допомогу” від 22 лютого 2000 р., який 
визначає правові та організаційні засади забезпечення громадян психіатричною 
допомогою, керуючись пріоритетом прав і свобод людини і громадянина, 
регламентує права та обов’язки фахівців, інших працівників, які беруть участь у 
наданні психіатричної допомоги, види психіатричної допомоги, підстави і порядок її 
надання тощо. Вітчизняний закон акумулював у собі кращі міжнародні зразки у 
сфері охорони психічного здоров’я. На сьогодні одними з основних проблем у 
правовому забезпеченні галузі психіатрії є належне втілення законодавчих норм на 
практиці, уніфіковане їх тлумачення. 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини особливу увагу 
відводить проблемі надання психіатричної допомоги, враховуючи специфіку 
психіатрії. Найбільш відоме та серйозне порушення – це застосування методу 
примусової госпіталізації і психіатричного лікування. Як свідчить аналіз історичних 
джерел, у 60-ті роки та у першій половині 80-х років у СРСР простежувалися грубі 
порушення прав людини, у тому числі пов’язані зі зловживанням у галузі психіатрії. 
Здорових людей, які не влаштовували тоталітарний режим, з метою ізоляції 
поміщали у психіатричні лікарні та піддавали примусовому лікуванню. За 
зловживання, допущені у цей період, Асоціація психіатрів СРСР була виключена із 
Всесвітньої психіатричної асоціації і лише у 1989 р. поновлена у ній [3, с. 24–25]. 
Згідно зі ст. 151 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. кримінально 
караним визнається незаконне поміщення у психіатричний заклад, тобто поміщення 
у психіатричний заклад завідомо психічно здорової особи. Наприклад, вкажемо на 
деякі порушення, що трапляються на практиці. У липні 1998 р. суд Залізничного 
району м. Києва розглянув позов гр. Л. Артамонової до В. Кравчука, лікаря 
відділення невідкладної медичної допомоги Центральної районної клінічної лікарні 
Залізничного району м. Києва, який ще у 1996 р. свідомо поставив позивачці 
неправильний діагноз – психопатія. Це завдало жінці багато страждань, тривалий 
час її вважали божевільною, адже довідку з цим діагнозом було направлено за 17-ма 
адресами. У м. Харкові до відповідальності було притягнуто завідувача відділенням 
психіатричної лікарні О. Попова, який за даними слідства, протягом трьох років 
незаконно примусово утримував у лікарні гр. З. Акопян, встановивши їй діагноз – 
шизофренія. Проте наступні неодноразові експертизи зазначеної хвороби у 
пацієнтки не виявили. Випадок гр. З. Акопян був на особливому контролі 
Спеціального Комітету зі зловживань Всесвітньої психіатричної асоціації [4, с. 196–
198]. Відомою, звичайно, є справа гр. К. Устименка, розглянута Конституційним 
Судом України 30.10.1997 р. [5] про порушення прав людини під час надання 
психіатричної допомоги. Конституційний Суд у відповідь на конституційне 
звернення дав відповідне тлумачення на користь заявника, чим поновив його права. 

Цікавим видається ще один приклад: в одному із судів слухалась справа за 
позовом гр. Ю. про захист честі та гідності до лікаря-психіатра ЦРЛ, який провів 
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примусовий психіатричний огляд і скерував пацієнта на стаціонарне лікування до 
психіатричного закладу. У направленні було зазначено: “направляється на 
стаціонарне лікування у психіатричну лікарню хв. Ю, 1968 р. н. Діагноз – органічне 
ураження головного мозку (токсична енцефалопатія), виражений психоорганічний 
синдром”. Лікар із скеруванням звернувся до відділення швидкої медичної 
допомоги ЦРЛ й до чергової частини УМВС. Позивач вважав, що зазначена у 
скеруванні інформація не відповідає дійсності та порочить його честь і гідність. На 
думку пацієнта, такими діями відповідач завдав йому моральної шкоди і вимагав її 
відшкодування у сумі 20 тис. грн. Представники позивача звертались до 
прокуратури зі скаргою, внаслідок чого була проведена дослідча перевірка щодо 
порушення кримінальної справи про незаконне поміщення у психіатричний заклад 
гр. Ю. Прокурор за результатами перевірки виніс постанову про відмову у 
порушенні кримінальної справи (питання про порушення кримінальної справи 
ставилось перед прокуратурами різного рівня понад 10 разів) на підставі п. 2 ст. 6 
КПК України. На сьогодні у справі, яка слухалась у порядку цивільного 
судочинства, суд постановив рішення, за яким у задоволенні позову щодо лікаря-
психіатра відмовлено за недоведеністю позовних вимог. 

Сучасне законодавство виділяє декілька видів психіатричної допомоги, кожний 
з яких характеризується організаційно-правовими особливостями та відмінностями 
у порядку надання. 

Потрібно розрізняти такі види психіатричної допомоги: 
1. Психіатричний огляд. 
2. Амбулаторна психіатрична допомога. 
3. Стаціонарна психіатрична допомога. 
Психіатричний огляд – це вид психіатричної допомоги, що проводиться з 

метою з’ясування наявності чи відсутності в особи психічного розладу, потреби в 
наданні їй психіатричної допомоги, а також для вирішення питання про вид такої 
допомоги та порядок її надання. 

Лікар-психіатр перед проведенням психіатричного огляду зобов’язаний 
відрекомендуватись особі, яка підлягає огляду, або її законному представнику як 
лікар-психіатр, назвати своє прізвище, місце роботи та викласти мету огляду. Дані 
психіатричного огляду з висновком про стан психічного здоров’я особи, а також 
причини звернення до лікаря-психіатра та медичні рекомендації фіксують у 
медичній документації. 

Психіатричний огляд проводить лікар-психіатр на прохання або за 
усвідомленою згодою особи; щодо неповнолітнього віком до 15 років – на прохання 
або за згодою його батьків чи іншого законного представника; щодо особи, визнаної 
у встановленому законом порядку недієздатною, – на прохання або за згодою її 
опікуна. У разі незгоди одного із батьків чи відсутності батьків або іншого 
законного представника, психіатричний огляд неповнолітнього здійснюється за 
рішенням (згодою) органів опіки та піклування, яке може бути оскаржено до суду. 

Важливо пам’ятати, що лікар-психіатр зобов’язаний пояснити особі, якій 
надається психіатрична допомога, з урахуванням її психічного стану, у доступній 
формі інформацію про стан її психічного здоров’я, прогноз можливого розвитку 
захворювання, про застосування методів діагностики та лікування, альтернативні 
методи лікування, можливий ризик та побічні ефекти, умови, порядок і тривалість 
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надання психіатричної допомоги, її права та передбачені цим Законом можливі 
обмеження цих прав у разі надання психіатричної допомоги. Право на одержання 
зазначеної інформації щодо неповнолітнього віком до 15 років та особи, визнаної у 
встановленому законом порядку недієздатною, мають їх законні представники. 

Психіатричний огляд особи може бути проведено без її усвідомленої згоди або 
без згоди її законного представника у випадках, коли одержані відомості дають 
достатні підстави для обґрунтованого припущення про наявність в особи тяжкого 
психічного розладу, внаслідок чого вона: 

– вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що становлять безпосередню 
небезпеку для неї чи оточуючих; 

– неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, 
який забезпечує її життєдіяльність; 

– завдасть значної шкоди своєму здоров’ю у зв’язку з погіршенням психічного 
стану у разі ненадання їй психіатричної допомоги. 

Рішення про проведення психіатричного огляду особи без її усвідомленої згоди 
або без згоди її законного представника приймає лікар-психіатр за заявою, яка 
містить відомості, що дають достатні підстави для такого огляду. Із заявою можуть 
звернутися родичі особи, яка підлягає психіатричному огляду, лікар, який має будь-
яку медичну спеціальність, інші особи. Заява про психіатричний огляд особи без її 
усвідомленої згоди або без згоди її законного представника повинна бути подана у 
письмовій формі та містити відомості, що обґрунтовують необхідність 
психіатричного огляду і вказують на відмову особи чи її законного представника від 
звернення до лікаря-психіатра. Лікар-психіатр має право робити запит щодо надання 
йому додаткових медичних та інших відомостей, необхідних для прийняття 
відповідного рішення. 

Заява про психіатричний огляд особи може бути усною у невідкладних 
випадках, коли за одержаними відомостями, що дають достатні підстави для 
обґрунтованого припущення щодо наявності в особи тяжкого психічного розладу, 
внаслідок чого вона: 

1) вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що становлять безпосередню 
небезпеку для неї чи оточуючих; 

2) неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, 
який забезпечує її життєдіяльність. 

У цих випадках рішення про проведення психіатричного огляду особи без її 
усвідомленої згоди або без згоди її законного представника лікар-психіатр приймає 
самостійно і психіатричний огляд проводить негайно. 

У випадках, коли відсутні дані, що свідчать про наявність підстав для 
обґрунтованого припущення про наявність у особи тяжкого психічного розладу, 
заява повинна бути подана у письмовій формі та містити відомості, що 
обґрунтовують необхідність проведення такого огляду. У разі встановлення 
обґрунтованості заяви про психіатричний огляд особи без її усвідомленої згоди або 
без згоди її законного представника, лікар-психіатр направляє до суду за місцем 
проживання цієї особи заяву про проведення психіатричного огляду особи в 
примусовому порядку. До заяви додається висновок лікаря-психіатра, який містить 
обґрунтування про необхідність проведення такого огляду, та інші матеріали. 
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Психіатричний огляд особи проводиться лікарем-психіатром у примусовому 
порядку за рішенням суду, ухваленого на підставі глави 10 Цивільного 
процесуального кодексу України. 

Амбулаторна психіатрична допомога – це психіатрична допомога, що 
охоплює обстеження стану психічного здоров’я осіб на підставах та в порядку, 
передбачених Законом України “Про психіатричну допомогу” та іншими законами, 
профілактику, діагностику психічних розладів, лікування, нагляд, догляд, медико-
соціальну реабілітацію осіб, які страждають на психічні розлади, в амбулаторних 
умовах. 

Амбулаторну психіатричну допомогу, як і попередній вид допомоги, лікар-
психіатр надає на прохання або за усвідомленою згодою особи; щодо 
неповнолітнього віком до 15 років – на прохання або за згодою його батьків чи 
іншого законного представника; щодо особи, визнаної у встановленому законом 
порядку недієздатною, – на прохання або за згодою її опікуна. У разі незгоди одного 
із батьків чи відсутності батьків або іншого законного представника амбулаторну 
психіатричну допомогу неповнолітньому надають за рішенням (згодою) органів 
опіки та піклування, яке може бути оскаржене до суду. 

Варто зазначити, що амбулаторну психіатричну допомогу можуть надавати 
також і без усвідомленої згоди особи або без згоди її законного представника, якщо 
у неї виявлено тяжкий психічний розлад, унаслідок чого вона завдасть значної 
шкоди своєму здоров’ю у зв’язку з погіршенням психічного стану у разі ненадання 
їй психіатричної допомоги. Амбулаторну психіатричну допомогу особі без її 
усвідомленої згоди або без згоди її законного представника лікар-психіатр надає у 
примусовому порядку за рішенням суду за місцем проживання особи. 

Особу, якій надається амбулаторна психіатрична допомога в примусовому 
порядку, лікар-психіатр повинен оглядати не рідше ніж один раз на місяць, а комісія 
лікарів-психіатрів – не рідше ніж один раз на 6 місяців для вирішення питання про 
продовження чи припинення надання їй такої допомоги. 

У разі необхідності продовження тривалості надання особі амбулаторної 
психіатричної допомоги у примусовому порядку понад 6 місяців, лікар-психіатр 
повинен надіслати до суду за місцем проживання особи заяву про продовження 
надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку. 
Надалі продовження тривалості надання особі амбулаторної психіатричної 
допомоги у примусовому порядку проводиться кожного разу на строк, який не може 
перевищувати 6 місяців. 

У разі погіршення стану психічного здоров’я особи, якій надається амбулаторна 
психіатрична допомога в примусовому порядку, та ухилення від виконання цією 
особою або її законним представником рішення суду про надання особі 
амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку, психіатрична 
допомога може надаватися стаціонарно. 

Клопотання про припинення надання особі амбулаторної психіатричної 
допомоги в примусовому порядку може направлятися до суду особою, якій 
надається ця допомога, або її законним представником через 3 місяці з часу 
ухвалення судом рішення про надання або продовження надання особі такої 
допомоги. Надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому 
порядку припиняється за рішенням комісії лікарів-психіатрів у разі видужання 
особи або такої зміни стану її психічного здоров’я, що не потребує її надання, або за 
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рішенням суду про відмову в продовженні надання особі амбулаторної 
психіатричної допомоги в примусовому порядку. 

Стаціонарна психіатрична допомога – це психіатрична допомога, що 
охоплює у себе обстеження стану психічного здоров’я осіб на підставах та в 
порядку, передбачених Законом України “Про психіатричну допомогу” та іншими 
законами, діагностику психічних розладів, лікування, нагляд, догляд, медико-
соціальну реабілітацію осіб, які страждають на психічні розлади, і надається в 
стаціонарних умовах понад 24 години підряд. 

Підстави для госпіталізації у психіатричний стаціонар визначені у ст. 14 Закону 
України “Про психіатричну допомогу” і є такі, за яких особа: 

1) вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що становлять безпосередню 
небезпеку для неї чи оточуючих; 

2) неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, 
який забезпечує її життєдіяльність. 

Поміщують особу у психіатричний стаціонар, як правило, добровільно – на її 
прохання або за її усвідомленої згоди. Винятки з принципу добровільності були 
наведені вище. Неповнолітній у віці до 15 років госпіталізується до психіатричного 
закладу на прохання або за згодою його батьків або іншого законного представника. 
Особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною, госпіталізується до 
психіатричного закладу на прохання або за згодою її опікуна. У разі незгоди одного 
з батьків чи за відсутності батьків або іншого законного представника 
госпіталізують неповнолітнього до психіатричного закладу за рішенням (згодою) 
органу опіки і опікування, яке може бути оскаржене до суду. Одержана згода на 
госпіталізацію оформляється у вигляді запису у медичній документації за підписом 
особи або її законного представника і лікаря-психіатра. 

Важливо зазначити, що законодавство визначає необхідність надання 
психіатричної допомоги в найменш обмежених умовах, що гарантують безпеку 
госпіталізованої особи й інших осіб, при дотриманні прав і законних інтересів 
особи, якій надається така допомога. Заходів фізичного обмеження та (або) ізоляції 
особи, яка страждає на психічний розлад, у разі надання їй психіатричної допомоги 
вживають за призначенням та під постійним контролем лікаря-психіатра чи іншого 
медичного працівника, на якого власник психіатричного закладу чи уповноважений 
ним органом поклав обов’язки з надання психіатричної допомоги, і лише в тих 
випадках, формах і тоді, коли всіма іншими законними заходами неможливо 
запобігти діям особи, що становлять безпосередню небезпеку для неї чи інших осіб. 
Про форми та час застосування заходів фізичного обмеження та (або) ізоляції 
робиться запис у медичній документації. 

Якщо неповнолітній віком до 15 років та особа, визнана у встановленому 
законом порядку недієздатною, госпіталізовані до психіатричного закладу на 
прохання або за згодою їх законних представників, то вони підлягають 
обов’язковому протягом 48 годин з часу госпіталізації огляду комісією лікарів-
психіатрів психіатричного закладу для прийняття рішення про необхідність 
подальшого перебування цих осіб у психіатричному закладі та надання їм 
стаціонарної психіатричної допомоги. При подальшому перебуванні у 
психіатричному закладі ці особи підлягають огляду комісією лікарів-психіатрів не 
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рідше одного разу на місяць для вирішення питання про необхідність продовження 
чи припинення надання їм стаціонарної психіатричної допомоги. Якщо будуть 
виявлені зловживання з боку законних представників неповнолітнього чи 
недієздатного, то власник психіатричного закладу або уповноважений ним орган 
повідомляє про це органи опіки та піклування за місцем проживання особи, яку було 
госпіталізовано. 

Особа, яку було госпіталізовано до психіатричного закладу за рішенням лікаря-
психіатра на підставах, які передбачають примусову госпіталізацію, підлягає 
обов’язковому протягом 24 годин з часу госпіталізації огляду комісією лікарів-
психіатрів психіатричного закладу для прийняття рішення про доцільність 
госпіталізації. У випадку, коли госпіталізація визнається недоцільною і особа не 
висловлює бажання залишитися у психіатричному закладі, ця особа підлягає 
негайній виписці. У випадках, коли госпіталізація особи до психіатричного закладу в 
примусовому порядку визнається доцільною, представник психіатричного закладу, в 
якому перебуває особа, протягом 24 годин скеровує до суду за місцем знаходження 
психіатричного закладу заяву про госпіталізацію особи до психіатричного закладу в 
примусовому порядку на законодавчо визначених підставах. Перед тим як суд 
винесе рішення, лікування може проводитися за рішенням лікаря-психіатра (комісії 
лікарів-психіатрів). Керівник психіатричного закладу зобов’язаний негайно 
повідомити про госпіталізацію особи до психіатричного закладу в примусовому 
порядку членів її сім’ї, інших родичів або її законного представника. У разі 
відсутності відомостей щодо наявності членів сім’ї, інших родичів або законного 
представника в особи, яку госпіталізовано, а також про їх місце проживання 
повідомляють органи внутрішніх справ за місцем проживання цієї особи. 

Психіатрія, як відомо, це зона високого ризику порушення прав пацієнтів і 
відповідно належить до тих напрямів медичної діяльності, які найактуальніші з 
позицій правового регулювання. Як видається, українське законодавство у галузі 
психіатрії відповідає нормам міжнародно-правових стандартів, але все ж не 
позбавлене й певних недоліків. На сьогодні актуальними залишаються, зокрема, 
питання недоліків правозастосовної практики у цій галузі, проблеми, які виникають 
у разі реалізації прав особами, які страждають на психічний розлад, неоднозначність 
тлумачень нормативно-правових актів у цій сфері. 

__________________________ 
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Розглянуто цілі та можливості економічного аналізу права. Запропоновано 

проведення економічної експертизи з метою виявлення економічних наслідків 
нормативно-правових актів. 

Ключові слова: економічний аналіз, правова реформа, право. 
 
1. Вступ. “Економічний аналіз права” слугує для аналізу правових норм 

засобами економіки, при цьому він допомагає знайти недоліки в дієвості законів, дає 
пропозиції для їхнього поліпшення та сприяє модернізації. При цьому він 
орієнтується на традиційні критерії економіки, власне на ефективність в загальному 
всеохоплюючому розумінні: як суспільна ефективність, за якої суспільні переваги 
максимізуються, а суспільні недоліки або соціальні видатки в найширшому 
розумінні мінімізуються.  

До мети і можливостей “економічного аналізу права” (надалі буде позначатися 
скорочено “правова економіка”) самі юристи ставляться дуже критично. 
Найгостріші критики заявляють, що постановка завдання права не сумісна із 
завданнями економіки, оскільки справедливість погано “ладнає” з ефективністю. 
Проте це не єдиний пункт критики. Економісти теоретичного спрямування також 
критично ставляться до правової економіки, хоча й з інших причин, ніж юристи.  

Метою статті є дослідити критичні позиції та обговорити їхні підстави. 
Результатом дослідження повинен бути висновок щодо посиленого використання 
правової економіки.  

У другому розділі узагальнено найважливіші принципи економічної теорії 
права. У третьому розділі рамки розширюються і схематично зображається нова 
економіка інституцій, власне тому, що там є джерело дискусій для економістів. 
Наступна частина роботи, четвертий розділ, висвітлює фахові суперечки між 
економістами та юристами. На завершення запропоновано “спорудження моста” між 
економістами та юристами, який би сприяв визнанню аналітичних основ правової 
реформи “аналізу наслідків законів” (Regulatory Impact Analysis). 

2. Правова економіка, дуже короткий урок. Правова економіка є “дитиною” 
певного типу проблем: вона виникла як дослідницька програма внаслідок заходів 
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проти утворення трестів в США в 50-х роках ХХ ст. і паралельно в процесі дискусій, 
які стосувалися тамтешнього страхування транспортних засобів. Проте, незважаючи 
на орієнтовані на практику причини виникнення правової економіки в США, вона є 
дитиною університетів (це стосується також і XVIII ст. та передусім XIX ст. в 
європейських університетах). Її швидкість поширення відповідала і відповідає 
швидкості поширення важливих нових починань у колах учених. Її погляди, які 
стали популярними і контраверсійно прийнятними, публічно коментувалися в 
кращому випадку другорядними культурами академічного світу, консультативними 
органами та становими представництвами. Це й сьогодні ще так, бо називання 
предмета майже рефлективно викликає “електричну дугу” до майже ліберально 
прийнятих думок школи економіки Чикаго. Тим часом уся теорія диференціювалася 
і вплинула на розвиток шкіл з різними напрямами. У той час, як у відомих 
американських університетах, таких як Гарвард, Єль, Берклі чи Стенфорд, правова 
економіка є стандартом, в європейських університетах вона ще повинна завоювати 
собі таке місце. Проте можна сказати, що Гамбурґ, Роттердам, Ґент, Болонья а також 
Утрехт та Зарбрюккен уже мають певні переваги. У галузі економіки трансформацій 
панує “плідна місцевість”. Але про що йдеться? Закони (у широкому розумінні 
також постанови, директиви та інше) є побічними умовами для рішень і дій людей, 
які ці рішення і дії скеровують у певне, вигідне для економіки та суспільства русло.  

Дослідження правової норми може мати три форми: 
– оцінка: досліджуються сплановані і несплановані дії правових норм, щоб 

створити базу для подальшого регулювання; 
– пояснення: тут аналізують причини, які сягають від неправильної поведінки 

дійових осіб унаслідок недостатнього залякування до недоліків в процесі 
становлення законів. Отже вдається обґрунтувати бар’єри доступу до ринку завдяки 
регулюванню політично вмотивованих акцій зацікавлених об’єднань; 

– дизайн: ця нормативна форма аналізу передусім зорієнтована на те, щоб 
розвивати норми, так щоб вони фактично встановлювали стимули для економічно 
бажаної поведінки, тобто мінімізували трансакційні кошти інтеракції. 

Під час аналізу правових норм використовується нині переважно метод 
неокласичного мікроекономічного методу1. Проте прогресують почини, що базовані 
на менш переконливій теорії людської поведінки, ніж традиційна мікроекономіка. 
Йдеться саме про теоретичні почини, що залежать від обмеженої раціональності 
людських дій2. Проте ми не розглядатимемо таких починів в рамках цієї статті. Це 
не є принциповим недоліком, оскільки центральна проблематика так званої 
суперечності між ефективністю та справедливістю залишається доцільною і для цих 
новіших починів.  

                                                           
1 Найточніше це описано в дуже поширеному підручнику “Intermediate Microeconomics” 

авторства Hal Varian, який присвятив розділ у книзі короткому огляду правової економіки. 
Hal Vatian, Intermediate Microeconomics, New York-London 1993, 32-ий розділ. 

2 Відповідальними є Christine Jolls. Jolls Christine “Behavioral Law and Economics” (2006). 
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=959177 і Cass Sunstein, напр. Sunstein, Cass R., 
“Behavioral Law and Economics: A Progress Report”. American Law and Economics Review, 
Vol. 1, pp. 115–157, 1999. 
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Проте в одному пункті правова економіка фундаментально відрізняється від 
традиційної мікроекономічної теорії (“mainstream”): вона коливається в своєму 
способі бачення від аналізу окремих рішень за наявних побічних (чи межових) умов 
до аналізу дії цих самих нематеріальних побічних умов. 

Щоб це здійснити, в центрі спостереження стоїть часто не сировина, товари та 
послуги, а права, обов’язки й відповідальність людей, наскільки вони пов’язані з 
сировиною, товарами й послугами. Це можна собі уявити так, що, наприклад, на 
місце товару споживання ставиться вектор “прав дії”, який простягається від права 
на володіння, права на використання до права на передавання (від подарунка до 
продажу і знищення). У загальному і широко поширеному визначенні йдеться про 
“Санкціоновані людські взаємини, що виникають при використанні товарів” 
(Furubotn і Pejovich). 

Це важливо і вони переходять безпосередньо в теоретичний урок. Ці права дій 
чи санкціоновані відносини, зазвичай, є лише частиною можливостей товару. 
Можна охопити лише ті в їхніх впливах безсумнівні можливості дії і такі, які, 
наприклад, не мають потенційної загрози. Санкції залучаються, оскільки це полягає 
в нематеріальній природі правового обмеження, що користувач може їх переступити 
спочатку без безпосередньо відчутного фізичного або психічного сприйняття. Щоб 
це підтримати, потрібно вжити відповідних заходів для забезпечення виконання. Ці 
заходи можуть полягати в певних стимулах поведінки у формі нагород, а також 
відповідальності за відшкодування і/або штрафи.  

Думка, яка є у вступі до прав дії, інтуїтивно зрозуміла: людей потрібно 
спонукати не робити нічого такого, що б іншим зашкодило. Це перший крок до 
економічного бачення правового порядку. Але введення прав дій ще не є базою для 
оцінки, пояснення чи навіть дизайну правових норм. Виникає запитання, чому ці 
побічні умови взагалі потрібні для дії людей. Також потрібно обміркувати, що 
необхідність цих побічних умов потребує коштів і таким чином безпосередньо 
стикається з економікою. 

Вагомим пунктом, чому потрібно з’ясовувати ці питання, є те, що саме 
правознавство не володіє засобами, придатними для вирішення цих питань. Воно не 
має теорії людської поведінки та економіки втілення норм. Воно при цьому 
спирається на вірогідність припущень (типовим є те, що люди здебільшого є 
розумними). 

Економіка ж базується на конкретній моделі, що характеризується двома 
ознаками: 

1. Окремий індивідуум завжди стоїть в центрі спостереження (у зменшеній 
формі також і окрема одиниця, домашнє господарство, сім’я, об’єднання або клуб). 
Тобто діє “методологічний індивідуалізм”. Реакції багатьох індивідуумів 
об’єднують у висновки, що виражаються також в критеріях благ або відповідають 
цілям заходів. 

2. Кожна людина поводиться раціонально: вона прагне за певних обставин 
максимізувати отримання задоволення від товарів, якими вона володіє. Обставини в 
широкому розумінні можна трактувати, як кошти і міру задоволення, як користь. Ця 
модель “homo oeconomicus” дає підстави прогнозувати реакції щодо зміни обставин 
чи “умовних рамок”. 
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Оскільки умовні рамки для цілих народів або щонайменше для частини 
населення є обов’язковими, виникають два центральні запитання, а саме: 

– чому, будучи зацікавленими, маючи максимум користі, люди можуть 
здобувати правові умовні рамки; 

– як це відбувається. 
Для відповіді на ці питання цінну користь дає економічне починання, що 

позначене найчастіше, як “public choice”, що означає неринкове ухвалення рішення, 
особливо у формі колективного волеутворення.  

Щоб пояснити, чому існує правова норма, потрібно ще раз повернутися до 
розмежування можливостей дії та прав дії. Люди, які нестримно можуть 
максимізувати свою користь, будуть при цьому й інших осіб обмежувати у їхньому 
добробуті: прихильник музики важкого року вмикає свій магнітофон так голосно, 
що сусідка від того страждає; водій автомобіля вибирає надто високу швидкість, бо 
він неправильно оцінює ризик небезпеки для інших учасників руху. При таких 
наслідках власних дій йдеться про “негативні екстренні ефекти”. Вони очевидно 
виникають тоді, коли їхня реалізація не пов’язана з жодними (помітними) коштами. 
Це принципово змінюється, як тільки можливості дії прирівнюються до прав дії, які 
містять тенденцію до зменшення, а цим є власне елемент коштів. А “homo 
oeconomicus” вважаючи, що особи, які безпосередньо уражені “екстренними 
ефектами” не згадані, надає цим коштам тоді незначної ваги. Ураженій особі можна 
цим самим перешкодити вживати заходи проти заподіяння шкоди її благу, так що 
вона не здатна ідентифікувати зловмисника або не може виграти час, щоб це 
зробити. Такі причини, які перешкоджають висунути вимоги на непорушність, 
називаються “трансакційними коштами”. 

Правова економіка свідчить про те, що у світі, в якому хоч і виникають 
екстренні ефекти, між учасниками можна без жодних додаткових витрат вести 
переговори, щоправда права дії мають бути визначеними3. Правова економіка 
зорієнтована на те, що трансакційні кошти, зазвичай, є такими великими, що для 
погашення взаємних екстренних ефектів необхідно створити систему норм. Вона 
охоплюватиме правила відшкодування збитків при важких злочинах (навмисно 
завдані жорстокі екстренні ефекти), штрафи аж до по життєвого ув’язнення, а також 
для з’ясування обставин (“стан справ”) перед судом. 

Суд дає чудовий привід звернути увагу на особливе завдання правової 
економіки: йдеться про те, що правові норми спочатку (“ex ante”) керують 
поведінкою людей. Суди є установами, які лише тоді стають вирішальними, коли 
стверджена шкідлива дія вже встановлена. Вони служать “ex post”, хоча можливість 
при помилковій поведінці бути викликаним до суду звичайно становить частину 
стимулів, тобто відлякуючих дій ex ante.  

Ще залишається схематично зобразити масштаб, на який зорієнтована бажана 
поведінка людей. Це є суспільне благо. Необхідно – якщо навіть і коротко – 
                                                           

3 Для обізнаних потрібно звернути увагу на те, що, як відомо, для визначення прав дій є 
альтернатива, за якої хоча і все дозволено, але лише в поєднанні з обов’язком відшкодувати 
збитки, що зрештою в ідеальному випадку веде до об’єднавчого процесу, тобто фактично до 
доброї поведінки, оскільки також і з максимумом користі люди побоюються коштів 
відповідальності. 
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пояснити з чим пов’язані уявлення економістів, тому що внаслідок цього виникають 
критичні суперечки.  

Відповідно до індивідуалістичної концепції суспільне благо має місце тоді, 
коли більше немає осіб, становище яких ще можна поліпшити, не погіршивши 
одночасно становище іншої особи. Як ілюстрація: розподілення 11-ти цукерок між 
10-ма дітьми відповідає критерію суспільного блага (“ефективність-Pareto”) навіть 
тоді, коли одне з дітей – на початку всі діти не мали цукерок – вкінці матиме дві 
цукерки! Якщо б іншій дитині дали перевагу замість однієї цукерки отримати дві, 
критерій вже не був би виконаним, бо якщо одинадцята цукерка мандрує з руки в 
руку, то буде один переможець і один переможений! Варто звернути увагу на те, що 
хоча критерій ефективності і порушується, завдяки нашому почуттю 
справедливості, що виникає під час нерівного розподілу цукерок, не може бути 
зроблене зізнання! 

Випадки, які приводять до ефективності-Pareto рідкісні. Імовірнішими є 
випадки, коли при зміні призначення прав дії між людьми переможені протистоять 
переможцям. Для цього випадку – незважаючи на внутрішню проблематику, яку тут 
не можемо детальніше розглянути – використовують інший критерій, відомий як 
Kaldor, Hicks – компенсаційний тест. Він ґрунтується на тому, що переваги і 
недоліки заходу можуть мати по-різному сильні наслідки. Це можна спочатку 
продемонструвати на прикладі з 11-ма цукерками. Якщо одна з дітей, яка отримала 
лише одну цукерку, хоче другу, і за це готова заплатити дві гривні, в той час, як 
дитина, яка спочатку отримала 11-ту цукерку, дасть за неї одну гривню, то 
одинадцята цукерка може міняти власника, але “втрата ” при цьому повністю 
відшкодовується (оплата однієї гривні), прибуток відповідає двом гривням. Отже, 
можна сказати, що якщо врахувати готовність платити кошти, то користь заходу 
може компенсовуватися! Відповідно загальна “формула” Kaldor, Hicks, 
компенсаційного тесту звучить: 

Зміна положення, яка знає привілейованих і обділених, є тоді економічно 
обґрунтована, якщо привілейовані з отриманих переваг могли платити обділеним 
відшкодування. Це є ядром кожного суспільного аналізу коштів-користі.  

Індивідуалізм, раціональна поведінка, права дій, екстренні ефекти і 
трансакційні кошти, а також критерій ефективності є найважливішими елементами, 
що використовуються, щоб в другій частині статті висвітлити проблеми між 
юристами та економістами. Проте це не може відбуватися перш ніж не буде сказано, 
що є відмінності також і між правовою економікою та “mainstream”, що 
схарактеризовано не лише різними інтересами дослідження, а й дискусіями між 
фахівцями. Причиною цього є те, що правову економіку потрібно розглядати, як 
галузь економіки інституцій.  

3. Декілька зауважень щодо (нової) економіки інституцій. Інституції є 
системами правил, за якими люди керують (повинні керувати) своїми вчинками, 
причому визнаючи правила, особи очікують, що їх будуть дотримуватися всі і 
будуть готовими вживати санкції за порушення або самі визнавати їх.  

За відповідного тлумачення ми маємо інституції в межах сім’ї так само, як і на 
глобальній площині. Більшою чи меншою мірою характерна її об’єднувальна дія. Як 
вже було пояснено у короткому висвітленні природи прав дії, особливість у 
вивченні інституцій полягає в тому, що межі умов економічного і суспільного життя 
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досліджують засобами економіки. І це не є очевидним, а має в собі щось від 
самостійної “парадигми”. Ніщо не може краще це підтвердити, ніж оцінка одного з 
величин економічної теорії Пауля Самуельсена. Він коротко пише у своєму 
синоптичному і дуже впливовому творі “Foundations of Economic Analysis” (1947): 
“Державні та інституційні рамки умов економісти не повинні розглядати, оскільки 
це не належить до їхніх завдань...”4! 

Проте цей погляд, у П. Самуельсена особливо цільово сформульований, не 
збігається з поглядами всіх економістів: 

Ще “старий” інституціоналізм (Commons, Verblen) ХІХ і раннього ХХ ст., який 
мав спільні риси з історичною школою Німеччини (Schmoller, Adolph Wagner), 
наголошував на важливості дослідження історичних джерел чи причин соціальних 
(економічних) феноменів. Це також реакція на тоді зростаючий аналітичний розгляд 
народногосподарських проблем, що розпочали Леон Валрас, школа Кембриджа, 
Англія та австрійська школа. Ще сьогодні так званий “неоінституціоналізм” захищає 
своє розуміння проблем перед економікою Mainstream. Стосовно цього можна 
багато довідатись, оскільки він має власний публікаційний орган, Journal of 
Economic Issues. 

Від цього відрізняють “Нову інституційну економіку”, якій можна 
підпорядкувати правову економіку. Ця школа мислення спочатку розвивається з 
використання неокласичних методів на галузі “неринкової економіки” (голосування, 
бюрократія та ін.). Через цей канал вона створила важливий доступ до тих питань, 
які сьогодні досліджують також в рамках правової економіки: як відбуваються 
ухвали правових норм і які чинники впливають на їхню зміну. Проте ці дослідницькі 
інтереси не знаходять єдиної згоди серед економістів. Представникам Нової 
економіки інституцій час від часу дорікають дефіцитом теорії. Але часто буває так, 
що теоретики у пошуках можливостей використання своїх методів відкривають 
численні практичні питання економіки інституцій. Так, наприклад, у правову 
економіку ввійшла теорія ігор5. Отже, можна сказати, що “суперечка між школами” 
сьогодні піддається певній ерозії, але вона не зникла. Ясність в ці оцінки вносять 
передусім обговорення монографій, у яких, наприклад, математично вишколені 
теоретики критикують внутрішньодисциплінарні починання через відсутність у них 
строгих аналізів. Економісти права знову зазначають, що принагідно так позначена 
“soft economics” власне через її нечіткі припущення призводить до висновків, які 
залишаються закритими для строгої, побудованої на обмежених припущеннях 
теорії. Розглянемо детальніше суперечки між школами традиційних юристів та 
правових економістів.  

4. Центральною темою критичних юристів є суперечності в постановці 
мети права та економіки. Важлива розбіжність вже була згадана у вступі, а саме 
                                                           

4 Стосовно історії Нової економіки інституцій, а також “Law and Economics” потрібно 
порівняти Heath Pearson, “Origins of Law and Economics”, 1997; для широкого зображення 
Eirik Furubotn and Rudolf Richter, Institutions and Economic Theory, 2nd edition 1998. 

5 Широкий огляд пропонує Douglas G. Baird/Robert H. Gernter/Randal, Game Theory and 
the Law, Cambridge, Mass and London, 1994. І поки немає метатеорії, за допомогою якої 
можна порівняти “якості” конкуруючих теорій, коексистенція теорій залишиться єдиною 
формою її можливостей. 
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стосовно питання, чи можливо поєднати цілі утворення і забезпечення 
справедливості, з одного боку, і ефективності, з іншого. Проте звичайно є й інші 
аспекти, які зазначають юристи. 

Спочатку потрібно подати список таких критичних аспектів, а потім розглянути 
ці розбіжності стосовно справедливості та ефективності. 

4.1. Особливі застереження та роздуми юристів. Загалом виникає враження, 
що заявки економістів розуміти і вміти пояснити “природу правових норм” юристи 
розглядають як витончену форму дичини в чужих районах. Правова економіка 
справді “постачає” теорію права. Представники правової економіки одностайні, бо 
вони побачили певні недоліки правознавства і правознавці з ними погодилися: 
виявлення логічної консистенції внутрішніх взаємозв’язків, прогнозованість на 
основі аналітично отриманих та емпірично перевірених гіпотез. Це повторне 
відкриття раніше описаної економіки інституцій, яке надихнуло економістів, а не 
тиск до узурпації! 

Економічна теорія права звичайно не є автоматично теорією права. Її можна 
отримати також з погляду юриспруденції, історії, політики тощо. На цьому 
філософському тлі потрібно ще декількома штрихами зобразити спосіб роботи обох 
дисциплін. 

Спочатку щодо юриспруденції, причому тут не будемо орієнтуватися на типові 
ознаки “Сommon Law”, які лежать в основі робіт не лише американських науковців, 
а передусім на нам добре відоме “цивільне право”(Civil Law): 

У законах описано факти Т, потім з’ясовано, що у випадку здійснення факту Т, 
повинен настати правовий наслідок R. З цією метою потрібно перевірити, чи стан 
справ S здійснює факт Т; тоді S тягне за собою R. Цей процес стосується окремого 
випадку, наприклад обміну грошей на товар. Це, очевидно, свідчить про те, що 
юристи шляхом індукції приходять до загальних переконань і висновків. Це 
відображено в сильній ролі прецедентного випадку і не лише у сфері поширення 
“Сommon Law”, а також у наших широтах, де переважає “Civil Law”! Проте 
трапляється так, що прецедентні випадки ведуть до занепаду, що загальних 
орієнтацій для подальших рішень. Якщо це так, то повинен бути загальний корпус 
гіпотез щодо структури справ, а також правила їхнього викладення, які роблять 
дедуктивними окремі судові рішення і звичайно роботу правознавства! 

Економіка прямує за порівняно простим зразком і працює також дедуктивно: 
керуючись властивостями ринку конкуренції створювати ефективність-Pareto, в акті 
обміну вона бачить взаємну вигоду і постулює, незалежно від того, яка буде 
відносна ціна товару, що обмін повинен відбуватись добровільно, якщо з ним 
пов’язані ренти, тобто взаємні підвищення добробуту. Тоді економіка близька до 
того, щоб постулювати, що буде справедливо, якщо у процесі обміну товари туди 
будуть скеровуватися, де вони зможуть принести відносно більшу користь, тобто 
підвищити ефективність використання. Як наслідок, правова економіка6 доходить до 
висновку, що правові норми не опосередковано, або і опосередковано через 
                                                           

6 Заради порядку потрібно додати, що цей погляд є дуже поширеним. Вже само 
обмеження містить вказівку на те, що цієї правової економіки немає. Навколо спільного 
методичного та змістовного ядра вже давно групуються різні школи: Chicago, Yale, Michigan 
та інші: Details bei Nicholas Mercuro and Steven G.Medema, Economics and the Law – From 
Posner to Post-Modernism, Princeton, N.J.,1997. 
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можливості ухвалення рішень, які вони дають судам, повинні допомагати 
стимулювати ці оптимальні рішення ринку. 

Ця спроба примирювального висновку щодо основоположних методів звичайно 
не може ввести в оману стосовно протилежностей в поглядах юристів та 
економістів: 

– Спосіб мислення юристів зосереджений на справі, економіст схильний до 
узагальнень: з цього виникає певне протиставлення різкості чи точності і 
загальноприйнятості. 

– Правознавці оперують швидше категоріями коштів “out of pocket”, ніж 
категоріями опортуністичних коштів, що відбивається, наприклад, на причинах, які 
перешкоджають прямим рішенням переговорів, Ось, як, наприклад, недовіра, яка 
безпосередньо не шкодить грошовій біржі, але шкодить часовому бюджету. 

– Постійно дуже критикують те, що правова економіка прагне до оцінки всіх 
наслідків вчинків у грошах; особливо оцінка здоров’я і життя наштовхується на 
опір. Проте економісти часто не орієнтуються на пряму оцінку, оскільки це й 
економіці інколи видається неможливим. Частіше оцінюють з якою ймовірністю і 
якими затратами можна запобігти виникненню збитків. 

– Використання моделі homo oeconomicus (досить справедливо) вважається 
проблематичним. Аргументом цього погляду є те, що результати можуть 
змінюватися залежно від кута зору: приблизно тоді, коли засвідчена платіжна 
готовність для запобігання збитків і платіжна готовність для відшкодування 
завданого збитку різної величини. 

4.2. Ефективність чи справедливість? 7 Необхідно насамперед торкнутися 
таких аспектів:  

– справедливість та рівність перед законом; 
– справедливість та рівність завдяки закону; 
– сумісність тесту Kaldor-Hicks з метою справедливості;  
– сумісність принципу максимізації майна Поснера з метою справедливості. 
Вирішити поставлене завдання – непросто. Це було б можливо лише тоді, якби 

було одностайно з’ясовано, що в праві чи правознавстві розуміють під правом і 
справедливістю. Тут потрапляємо дослівно між фронтами природи права і 
теологічних поглядів, між ліберальними і соціалістичними уявленнями про право. 
Проте, оскільки за таких передумов допоможе лише аксіоматична основа, яка 
визначає вихідним пунктом лише одну з багатьох можливих альтернатив, пояснення 
мусить залишитись частковим. Але лише з цієї причини його не можна уникати! 

З метою короткої дискусії потрібно припустити, що є правовий порядок, який 
можна описати сумісним з новою економікою інституцій способом як систему прав 
дій і відповідальностей, у тім числі засоби здійснення права. У такій системі 
справедливість можна розуміти так, що кожен член “правового товариства” не 
розрізняючи особу, розглядається однаково, якщо, наприклад, визнані за цією 

                                                           
7 Спочатку застереження: у рамках цієї короткої статті ця тема не може бути вичерпно 

розглянута. Певні пояснення попередніх дискусій дає зібрання творів, видане Ріхардом 
Поснером “The Economics of Justice” (1983), новіші спостереження порівняти Клауса Маріса 
“Ефективність замість справедливості?”, 2-ге вид., Берлін 2006. 
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особою права були б замінені. Образно кажучи, якби пан на ім’я Франц посів моє 
місце, то роботодавці, установи, суди мали б ставитись до нього не інакше, як до 
мене, лише тому, що Франц як особа відрізняється від мене. 

Саме це передає поняття справедливості, яке вимагає рівності перед законом.  
Ще важче, здається, відповісти на питання, що розуміти під поняттям 

справедливості, яке постулює справедливість завдяки закону. Спочатку такий 
постулат передбачає, що з рівними неоднаково обходяться. Але в принципі він міг би 
навіть закрити той випадок, коли нерівні трактуються однаково. Прикладом 
слугуватиме справа оподаткування. Тоді в першому випадку одержувачі ідентичних 
доходів, які й в інших випадках мають однакові ознаки, бачили б себе зіставленими 
різними податковими тягарами, проте у другому випадку одержувачі нерівних доходів 
прагнули б однакового податкового тягара. Якщо в такому випадку принцип жертви 
чи працездатності є керівним принципом оформлення тарифу, тоді, очевидно, 
коректур не уникнути. Ці коректури не можуть відбуватися через суди, якщо йдеться 
про помилку тарифу, а лише через законодавців.  

Що стосується рівності перед законом, то вона сумісна з тестом Kaldor-Hicks. 
Він не робить принципової різниці між привілейованими та обділеними. Якщо 
поміняти ці дві групи, або вибрати задум, при якому змінюються ролі цих обидвох 
груп, це не вплинуло б на тест. У цьому розумінні він є нейтральним стосовно 
політичного розподілу. Делікатною ця справа стає, тоді коли обидві сторони 
належать до різних категорій доходів, оскільки тоді може бути різною гранична 
користь доходів від звинувачення чи пільг, що, зрештою, може впливати на 
вирішення тесту. Він тоді можливо вже не буде нейтральним стосовно політичного 
розподілу. Проте це в принципі нічого не може змінити щодо сумісності тесту з 
стандартом справедливості. Властивістю тесту є залучення зацікавлених “без 
авторитету осіб”, тобто, не вибираючи осіб відразу за розміром граничної користі 
доходів, що було б рівноцінним маніпуляції результату.  

По-іншому виглядають справи із згаданою рівністю законом: що стосується 
фінансової оцінки ситуації, то можна використовувати тест Kaldor-Hicks для 
перевірки досягнення мети. 

Ще цікаво розглянути критерій організації права, який не забезпечується в його 
найвищій формі, але за принципом ще використовується. Йдеться про принцип 
максимізації майна. Майно суспільства в економічно правовому розумінні є 
максимальним, коли сума прав дій, оцінених цінами, досягає найвищого можливого 
показника. Ціни залежать від того, хто показує більшу платоспроможність за право 
дії. Це тому, що згідно з постулатом права дії повинні туди мандрувати, де вони 
отримують найвищу оцінку – при цьому йдеться про починання чиказької школи, за 
якою алокація прав повинна симулювати ринок, бо він в ідеальному стані гарантує 
ефективність Pareto.  

У разі використання принципу максимізації майна, може справді трапитись 
такий випадок, коли, наприклад, права дії, як участь в особливо вигідній поїздці на 
навчання, не йдуть до тої особи А, яка має велике бажання поїхати в цю поїздку, а 
до особи В, яка має вищу платоспроможність і тому отримує право на поїздку, бо 
максимум платоспроможності А є меншою. Не бажаючи прикрасити проблему, що в 
цьому випадку потрібно ставити питання, яким ж є конкретний масштаб 
справедливості, що його потрібно запровадити, стає зрозуміло, що принцип 
максимізації майна не може відповідати постулату рівності перед законом. Якщо 
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поміняти особи А і В, тоді результатом є інша алокація прав дії, ніж перед тим. Тому 
економічно-правова рекомендація може справді відхилятись від тої, яка випливає з 
використання стандарту справедливості! 

Ці міркування засвідчили, що може бути правильним існування суперечностей 
між ефективністю та справедливістю, проте не в кожному випадку повинно так бути. 
При цьому звичайно треба звернути увагу на те, що тут лише пролито світло на 
комплексні й далеко не завершені дебати! 

5. Перспективи і завершальна промова. Факт, що юристи, як в академічних 
колах, так і на практиці, пов’язаній з правом, скептично ставляться до правової 
економіки або відхиляють її. Дивним є той факт, що вони цього не роблять, якщо їм 
подають цей предмет під іншим іменем, а саме “аналіз правових наслідків”, “аналіз 
наслідків законів” або “Regulatory Impact Analysis”. 

Спочатку в США, потім через OECD (Організацію економічної співпраці і 
розвитку, місцерозташування в Парижі) цей процес розвивався так, що сприяв 
економічно політичному втіленню економічного аналізу права, а також відкривав інші 
форми інституційних рамок – законів чи регулювань – як, наприклад, кодекси 
поведінки та практики. Відповідною програмою OECD є SIGMA “Підтримка 
покращення управління та менеджменту в країнах Центральної та Східної Європи”. 
Проте розвиток не обмежується лише цією програмою. У праці “Покращення якості 
права та регулювання: економіка, правові і менеджерські технології” наочно 
висвітлено мотиви розвитку аналізу правових наслідків. Можна прочитати: “Якість 
правових норм і регулювання... має безпосереднє значення для економічного і 
демократичного розвитку”, і далі: 

“Погано написані правила можуть мати неочікувані і шкідливі наслідки для 
конкуренції, інвестиції і створення ”, а також: “Імплементування і наслідки видання 
правових норм визнані незадовільними”, “Адресати норм не можуть зрозуміти законів 
і правил; і навіть, якщо вони їх розуміють, вони не в стані дотримуватися їх”. 

Ці мотиви можна легко назвати загальноприйнятими висловленнями, які 
відображають з багатьох сторін висловлені незручності, пов’язані із змістовним 
наповненням правових норм, і їхні фахово мовні труднощі.  

Що стосується трансформаційної економіки: “Було зроблено спостереження, що 
часто виникають недоліки планування і проведення, які негативно впливають на 
розвиток, прийняття, введення в дію і виконання законів.” 

Регулювання трактують, як специфічний механізм стимулу або кількість 
стимулів, що встановлені законодавством, урядом або розпорядженнями 
громадського управління, щоб вимагати або перешкоджати способам поведінки 
громадян і підприємств. Заходи регулювання супроводжуються погрозою штрафів або 
примусу у разі невиконання.  

І цей процес прогресує! Це можна пояснити прагматизмом, що визначає спосіб 
дій OECD, ЄС і багатьох держав по всій земній кулі. Але такий погляд спрощує 
розуміння ситуації, адже спосіб дій супроводжується також перманентною, 
критичною перевіркою, проте першочергово в США: там є American Enterprise 
Institute, Брукінська установа, яка регулярно і послідовно на аналітично високому 
рівні критикує проведені на практиці аналізи правових наслідків8. 

                                                           
8 див. http//www.aei.brookings.org/. 
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Отже, науковець, який наважується вийти за рамки теоретичної науки, запитує 
себе, чому не можна досягнути широкого визнання правової економіки, тоді як її 
прагматичне відгалуження має фурор? 

Можливо, причина в тому, що розуміють під “соціологією академічного світу”: 
науковці не лише перебувають у пошуках за правдою, але й повинні усвідомлювати, 
що успіхи при цьому пошуку асоціюються з їхньою власною особою. Типовий для 
наукового прогресу дискурс охоплений діалектикою, що об’єктивно перевірені нові 
знання одночасно означають користь для його творців. У такій динаміці може 
настати час, коли виникне консенсус щодо загального визнання погляду або методу, 
а діалектичний дискурс звернеться до нових граней фахових питань, що ще не 
досягнули стадії незаперечності. 

Правова економіка ще не дійшла до того, але, як свідчить приклад аналізу 
правових наслідків, існує переконлива надія, що цьому дуже осмисленому 
доповнювальному до юриспруденції методу, буде надано широке визнання.  

__________________________ 
 

1. Найточніше це описано в дуже поширеному підручнику “Intermediate 
Microeconomics” авторства Hal Varian, який присвятив розділ у книзі короткому 
огляду правової економіки. Hal Vatian, Intermediate Microeconomics, New York-
London 1993, 32-ий розділ. 

2. Відповідальними є Christine Jolls. Jolls Christine “Behavioral Law and Economics” 
(2006). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=959177 і Cass Sunstein, напр. 
Sunstein, Cass R., “Behavioral Law and Economics: A Progress Report”. American Law 
and Economics Review, Vol. 1, pp. 115–157, 1999. 

3. Для обізнаних потрібно звернути увагу на те, що, як відомо, для визначення прав дій 
є альтернатива, за якої хоча і все дозволено, але лише в поєднанні з обов’язком 
відшкодувати збитки, що зрештою в ідеальному випадку веде до об’єднавчого 
процесу, тобто фактично до доброї поведінки, оскільки також і з максимумом 
користі люди побоюються коштів відповідальності. 

4. Стосовно історії Нової економіки інституцій, а також “Law and Economics” потрібно 
порівняти Heath Pearson, “Origins of Law and Economics”, 1997; для широкого 
зображення Eirik Furubotn and Rudolf Richter, Institutions and Economic Theory, 2nd 
edition 1998 

5. Широкий огляд пропонує Douglas G. Baird/Robert H. Gernter/Randal, Game Theory 
and the Law, Cambridge, Mass and London, 1994. І поки немає метатеорії, за 
допомогою якої можна порівняти “якості” конкуруючих теорій, коексистенція теорій 
залишиться єдиною формою її можливостей. 

6. Заради порядку потрібно додати, що цей погляд є дуже поширеним. Вже само 
обмеження містить вказівку на те, що цієї правової економіки немає. Навколо 
спільного методичного та змістовного ядра вже давно групуються різні школи: 
Chicago, Yale, Michigan та інші: Details bei Nicholas Mercuro and Steven G.Medema, 
Economics and the Law – From Posner to Post-Modernism, Princeton, N.J.,1997 

7. Певні пояснення попередніх дискусій дає зібрання творів, видане Ріхардом 
Поснером “The Economics of Justice” (1983), новіші спостереження порівняти Клауса 
Маріса “Ефективність замість справедливості?”, 2-ге вид., Берлін 2006. 

8. див. http//www.aei.brookings.org/ . 
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Досліджено підходи до аналізу проблем і перспектив професійної 

правосвідомості українських державних і муніципальних службовців. 
Ключові слова: правова свідомість, правова установка, юридичний наслідок. 

 
За складних соціально-економічних і політико-правових умов становлення 

нової української державності як форми української правосвідомості 
(П.I. Новгородцев, I.О. Iльїн, Г.В. Гегель, М.I. Козюбра та ін.) зростають вимоги, 
пропоновані до рівня правосвідомості всіх членів суспільства та особливо 
професійної правосвідомості державних і муніципальних службовців, у тому числі 
співробітників органів внутрішніх справ. Негативне ставлення до права різних 
верств населення, у тому числі державних, муніципальних службовців і 
співробітників органів внутрішніх справ виявляється в значному збільшенні 
кількості правопорушень з їхнього боку, а також у фактах порушення законності 
серед позначених категорій чиновників. 

Проблему професійної правосвідомості державних і муніципальних службовців 
у конкретному вигляді в загальній теорії права й держави на монографічному, 
дисертаційному, іншому теоретичному рівні не було досліджено. 

Деякі дослідники (Е.А. Аграновська, А.А. Абдумомінов, П.П. Баранів, 
Н.Л. Гранат, А.В. Грошев, Х.С. Гуцерієв, В.I. Камінська, А.Ф. Крижановський, 
Е.А. Лукашева, А.Р. Ратинів, В.П. Сальників, Н.Я. Соколов та ін.) у своїх працях 
розглядають різні аспекти та форми правової свідомості, професійно-юридичної 
свідомості співробітників органів внутрішніх справ, але як самостійний предмет 
дослідження професійна правосвідомість державних і муніципальних службовців у 
них не висвітлена. 

Мета наукової статті полягає в аналізі підходів до теоретичного вивчення різних 
аспектів змісту й формування професійної правової свідомості державних і 
муніципальних службовців, у тому числі співробітників органів внутрішніх справ. 

Професійна правосвідомість державних і муніципальних службовців, у тому 
числі співробітників органів внутрішніх справ – це різновид групової 
правосвідомості, що відбиває специфіку правової дійсності, з яким зазначені 
суб’єкти мають справу в процесі виконання своїх службових обов’язків. 
Особливості професійної правосвідомості державних і муніципальних службовців 
полягають у знанні ними принципів, норм і категорій права, моралі (моральності), 
професійному відношенні до права й до практики реалізації, до правоохоронних 
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органів і власної правової [1, с. 4–5] поведінки, професійних умінь, прийомів і 
навичок застосовувати право. Специфіка знань державних і муніципальних 
службовців, у тому числі співробітників органів внутрішніх справ, залежить від 
професійної діяльності, галузевої приналежності принципів і норм, що регулюють 
цю діяльність, і характеризується різною глибиною й ступенем формалізації 
(готовності до застосування). Знання працівників правоохоронних органів (у 
нашому випадку співробітників органів внутрішніх справ) можуть і повинні бути 
обмежені правовими й моральними принципами, нормами й категоріями. Їхня 
професійна правосвідомість, на відміну від професійної правосвідомості інших 
категорій державних і муніципальних службовців, не повинна містити політичного 
компонента, що не унеможливлює зв’язку з правовою, моральною та політичною 
галуззю або сферою свідомості. 

Державні та муніципальні службовці, що є безпосереднім змістом апарата 
(механізму) держави, повинні володіти не лише знанням правових і моральних 
принципів, норм і категорій, але й мати стійкі уявлення про політичні принципи й 
норми, якими керуються владні структури. Професіоналізм правових установок і 
ціннісних орієнтацій державних і муніципальних службовців, у тому числі 
співробітників органів внутрішніх справ, у реальній діяльності легітимізується у: 
а) стійко позитивному ставленні до правових принципів і норм, визнанні 
необхідності керуватися ними у повсякденній практичній діяльності; б) стійко 
негативному відношенні до правових принципів і норм і правовій дійсності загалом 
(що зумовлює економічні й інші злочини, різні види правопорушень); в) змішаному 
варіанті, диференційованому залежно від характеру правових приписів й 
особистісних детермінант учасників правовідносин, що переважає в реальній 
дійсності. 

Спрямованість професійної правосвідомості державних і муніципальних 
службовців, у тому числі співробітників органів внутрішніх справ, визначається 
такими суб’єктивними чинниками, як рівень їх правової й моральної свідомості. 
Віднесення співробітників органів внутрішніх справ до категорії державних 
службовців правомірно з таких причин: а) якщо не тотожність, то подібність 
специфіки правового статусу (положення); б) володіння державно-владними 
повноваженнями; в) порядок проходження служби; г) бюджетне забезпечення; 
ґ) виконання певних функцій держави. 

Правосвідомість державних і муніципальних службовців через певний період 
професійної діяльності (5–7–10 років) деформується. Попередити або мінімізувати 
це негативне явище можна за рахунок профілактики професійної діяльності 
зазначених категорій службовців шляхом: 1) зміни виду й характеру діяльності в 
межах відомства; 2) постійного підвищення кваліфікації, виховання в колективі й 
особливо самовиховання. 

Поведінка у найзагальнішому вигляді трактується як система взаємозалежних, 
реакцій, здійснених живими організмами для пристосування до середовища. Одні 
автори розглядають поведінку як вид діяльності, інші як ширшу від діяльності 
категорію. На наш погляд, слушним є погляд авторів, які розглядають поведінку як 
специфічний вид діяльності, що слугує загальною категорією, котра характеризує 
активну сутність людини як спосіб її існування [2, с. 82]. Поняття “діяльність” 
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багатозначне. Це складна й багатоаспектна категорія, що увібрала в себе різні 
сторони взаємодії людини з навколишнім середовищем. У психології під діяльністю 
розуміється та/або інша (внутрішня або зовнішня) активність людини, спрямована 
на досягнення поставленої мети. Як зазначав С.Л. Рубінштейн, специфічна 
особливість людської діяльності полягає в тім, що вона свідома й цілеспрямована. У 
ній і через неї людина реалізує свою мету, об’єктивує свої задуми та ідеї в 
перетвореній нею дійсності [3, с. 8]. 

Через діяльність людина реалізує себе як особистість. Через неї формуються та 
виявляються психічні властивості, особливості особистості. Кожна (у тому числі й 
протиправна) діяльність наповнена своїм внутрішнім, конкретним змістом, 
спрямована до певної мети, а “предмети, що існують в навколишньому світі або 
предмети реалізації в ньому, стають цілями людської діяльності через 
співвіднесення з її мотивами” [3, с. 8]. 

Як активний суб’єкт діяльності людина активно включається в суспільні, 
міжособистісні відносини, займаючи певну позицію щодо інших людей, суспільства 
в цілому, соціальних цінностей. На цій стадії, як звертає увагу на таку 
закономірність С.Л. Рубінштейн, правова діяльність здобуває новий специфічний 
аспект, стаючи правовою поведінкою. Поведінка людини складається із системи 
соціально значущих дій або вчинків, у них виявляються її відносини до суспільства, 
інших людей, предметного миру, які розглядаються з боку їхньої регуляції 
соціальними нормами. У юридичній літературі також оперують термінами 
“поведінка”, “діяльність”, “дія”. Окрім того, широко використовується й поняття 
“діяння”, що невідоме психологам. Термін “діяння” у юридичній теорії охоплює як 
вольову дію, так і бездіяльність, тобто невиконання певних необхідних й 
запропонованих соціальними нормами дій. Кримінально-правова теорія 
користується поняттям “діяння” для позначення будь-якої форми суспільно 
небезпечної активності для будь-яких кримінально карних правопорушень. 
Розглянувши співвіднесення категорії “діяльність”, “поведінка”, ми можемо 
визначити правову поведінку як практичну, предметну діяльність, зовнішню форму 
активності, юридично внормовану, що реалізує певні правовідносини. 
В.М. Кудрявцев виділяє такі ознаки правової поведінки [4, с. 37]: 

1) соціальна значимість. У сферу дії права входить тільки така поведінка, що 
має важливе соціально-економічне, суспільно-політичне або цивільне значення – як 
позитивне (корисне), так і негативне (шкідливе) [5, с. 28]. Правового значення 
набуває така поведінка людей, що здатна суттєво позначитися на стані й розвитку 
економічних, соціальних, політичних, ідеологічних суспільних відносин, на статусі 
особистості й реалізації її інтересів; 

2) психологічна – виявляється у тім, що вона перебуває під актуальним або 
потенційним контролем свідомості й волі особи. Право у змозі викликати до життя й 
забезпечити регламентацію тих суспільних відносин, які можуть регулюватися та 
контролюватися свідомістю й волею людини. 

Як слушно зазначав М.Ф. Орзих, до правової поведінки належать ті прояви 
активності людей, які піддаються соціальному (зовнішньому й внутрішньому – 
особистісному) контролю в його специфічних юридичних формах [6, с. 22]; 

3) чітка регламентованість правової поведінки. Ця ознака суто юридична. Вона 
полягає у тому, що зовнішні (об’єктивні), і внутрішні (суб’єктивні) властивості 
поведінки, передбаченої правом, точно описані в джерелах права; 
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4) підконтрольність правової поведінки державі в особі її правозасто-
совувальних і правоохоронних органів. Вона припускає правову гарантованість 
правової поведінки та відповідальність за поведінку протиправну; 

5) правова поведінка зумовлює або здатна спричинити юридичні наслідки. 
Називаючи відповідну поведінку правовою, ми тим самим визнаємо її вплив на 
виникнення, зміну або припинення правовідносин або на інші елементи правової 
системи.  

Керуючись зазначеними ознаками, правову поведінку можна визначити як 
соціально значущу поведінку індивідуальних або колективних суб’єктів, 
підконтрольних їхній свідомості та свободі, передбачену нормами права та 
мінливим юридичним наслідком. Залежно від того, як поведінка погоджується із 
приписами юридичних норм, у правовій теорії виділяють поведінку правомірну та 
неправомірну [7, с. 164]. Правомірна поведінка ідентифікується в діях, у яких 
здійснюються права й обов’язки громадян, у соціально-правовій активності, що 
відповідає та сприяє зміцненню законності й правопорядку. Неправомірна поведіка 
– це поведінка, що не відповідає правовим приписам, зменшує суб’єктивні права, не 
погоджується з покладеними на особу юридичними обов’язками. У вітчизняній 
юридичній літературі традиційним об’єктом досліджень була, зазвичай, 
протиправна поведінка, правопорушення. Однак юристи не можуть і не повинні 
обмежуватися аналізом причин і методів неправомірної поведінки. Якщо держава не 
має ясного розуміння закономірностей нормального розвитку суспільних зв’язків, 
якщо не знає обсягу і якості правомірної поведінки учасників правових відносин, 
вона не здатна приймати ефективні рішення [8, с. 391]. 

Відповідно до загальноприйнятого визначення, правова поведінка особистості – 
це поведінка, що відповідає приписам правових норм. Правова поведінка виражається 
як у позитивній дії, так і у позитивній бездіяльності, коли людина утримується від 
здійснення дій, небезпечних для тієї або іншої спільності або конкретної особистості. 
Соціальною основою правомірної поведінки є єдність, спільність найбільш значущих 
інтересів громадян. Правомірна поведінка підтримується державою. У законодавстві 
встановлена низка гарантій, що забезпечують реалізацію законних прав і свобод 
громадян, їхніх об’єднань і колективів. Визнання поведінки правомірною водночас 
дає можливість захисту її з боку державних органів. Деякі з них спеціалізуються на 
охороні прав суб’єктів правового спілкування і тому кваліфікуються 
правоохоронними. Інші здійснюють захист громадян у процесі виконання своїх 
управлінських функцій і виробничих завдань. 

У реальному житті правомірна поведінка виявляється винятково поліпрофільно, 
вона може бути класифікована за різними ознаками та підставами залежно від 
суб’єкта, добровільності, ступеня виробленості поважного відношення до права, від 
рівня правосвідомості та правової культури, характеру мотивації, змісту, ступеня 
реалізації права у вчинках. Розглянемо наявні в загальнотеоретичній літературі 
підходи до класифікації видів правомірної поведінки. У зв’язку з особливостями 
ставлення особистості до характеру правового припису можна виділити три 
основних види правомірної поведінки: 1. Поведінка, що ґрунтується на сприйнятті 
правових норм як найбільш доцільних орієнтирів поведінки, що відповідають їх 
власному індивідуальному або груповому інтересам. 2. Поведінка, основою якої є 
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конформістське підпорядкування правовим вимогам як наслідок пристосування 
особистості до зовнішніх обставин і навколишнього середовища. 3. Маргінальна 
поведінка – поведінка, побудована на мотивах страху та особистих розрахунків. 

Отже, у правовому плані соціально-правова маргінальність характеризується 
особливим, “проміжним”, “перехідним” між правомірним і протиправним станом 
особистості. Розрізняють також активну, звичайну та пасивну правомірну поведінку. 
Вважаємо, що подальше дослідження контекстуальних питань допоможе 
подальшому вивченню зазначеної тематики. 
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Драматичною подією в історії українського народу стала Перша світова війна. 
Галицькі землі протягом війни двічі займала російська армія. Тут встановлювалася 
адміністрація, яка мала фактично окупаційний характер. У статті охарактеризовано 
її складову частину, що здійснювала управління державними фінансами.  

Ключові слова: фінансова адміністрація, податки, польові казначейства. 
 
Перша світова війна загострила ту геополітичну драму, що супроводжувала 

українську історію протягом століть. Великий європейський народ і територія його 
проживання були нерівномірно поділені між двома багатонаціональними імперіями 
– Російською та Австро-Угорською. Три з половиною роки, доки більшовицька 
Росія не уклала у Брест-Литовську мирний договір з Центральними державами, 
українці у різних одностроях воювали один проти одного [1, с. 240–241]. Перша 
світова війна була потужним чинником пробудження національної свідомості 
українського народу, стимулювала державотворчі процеси. Це більшою чи меншою 
мірою стверджують усі автори (сучасні й минулих часів), які стоять на 
державницьких позиціях (напр. 2 та багато ін.).  

У той же час, спеціально події Першої світової війни, особливо під кутом зору 
аналізу державно-правових явищ, досліджені мало. Дотично висвітлювалися 
організація та правове регулювання діяльності російської військової адміністрації, 
що встановлювалася на західноукраїнських землях, “зайнятих за правом війни” (як 
полюбляли у той час писати і говорити в Росії [див.: 3, арк. 4]). Випадків 
ґрунтовного висвітлення цієї проблематики маємо не так вже й багато. Наприклад, 
згадаємо підрозділ у фундаментальній монографії Б.Й. Тищика, присвяченій державі 
та праву Західноукраїнської Народної Республіки [4, с. 95–114] та підрозділ у 
кандидатській дисертації Г.Г. Москаля [5, с. 123–158]. Організаційно-правові засади 
діяльності фінансової адміністрації царату на окупованих землях “австрійської” 
України спеціально досліджували лише в окремих розвідках [6, 7]. Втім, ця 
проблема є цікавою з кількох причин. По-перше, це певна “цеглинка” до “муру” 
вітчизняної історії держави і права. По-друге, реально стикалися на українських 
землях два підходи у формуванні державного апарату, зокрема тієї його підсистеми, 
що відповідала за управління фінансами держави. По-третє, досвід нетривалого 
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функціонування російської фінансової адміністрації на галицьких землях 
(здебільшого негативний) є повчальним у тому, що можна, а що ні робити у сфері 
державно-правових відносин у надзвичайних умовах мирного і воєнного часу. 

Принагідно зазначимо, що повністю погоджуючись з поглядом Б.Й. Тищика 
щодо умовності поділу Галичини на Західну та Східну [4, с. 12], вживаємо назву 
“Східна Галичина” в силу її розповсюдженості й загальноприйнятості.  

Перша світова війна стала першим, небаченим раніше глобальним воєнним 
конфліктом в історії людства. Відтак, мобілізаційні заходи, переведення 
господарства, за трафаретною фразою радянських часів, “на воєнні рейки”, набули 
особливої гостроти і вимагали певної перебудови роботи усього державного 
апарату, у тому числі і його фінансово-управлінського складника. Публічні фінанси, 
передусім державні, це “система кровообігу” народного господарства. Їх роль, як і 
значення відповідних правовідносин під час війни, об’єктивно зростає, адже 
посилюється втручання держави практично в усі суспільні відносини, звужується 
сектор приватного життя і цивільного обігу. 

Відтак, ті зміни, які відбулися в системі управління державними фінансами з 
початком Першої світової війни, відобразилися і на її “відтворенні” у Східній 
Галичині після того, як зайнявши 3 вересня 1914 р. Львів, а на початку березня 
1915 р. фортецю Перемишль, царат в особі верховного головнокомандувача, дядька 
царя Миколи ІІ великого князя Миколи Миколайовича оголосив про завершення 
“збирання” російських земель і справи Івана Калити [4, с. 105]. 

Керівництво Державного банку Російської імперії 27 липня 1914 р. таємно 
циркуляром повідомило його контори, відділення, а також казначейства про 
утворення польових і кріпосних казначейств. До їх компетенції було віднесено 
операції: перевідних і поточних рахунків, а також ощадних кас [8, арк. 2]. З 49 
утворених польових казначейств дев’ять працювали на українських землях і були 
приписані до Київської контори Державного банку, а з 12 кріпосних – лише два 
(Очаківське і Севастопольське) [8, арк. 4–4зв.]. 

При формуванні польових казначейств та розгортанні їхньої діяльності ключову 
роль мав головний казначей Південно-Західного фронту. Ним був призначений 
управляючий Київською казенною палатою у 1906–1911 рр. дійсний статський радник 
О.В. Ласточкін. Майже одразу виникло відомче протистояння фінансових урядовців, 
що красномовно показує низький, “корисливий” рівень правосвідомості навіть 
керівників губернського рангу. Управляючий Київською казенною палатою часів 
початку Першої світової війни дійсний статський радник А.А. Стрекалов [Див.: 9] 
фактично саботував вибір ключових керівних працівників польового казначейства 
Південно-Західного фронту, який зробив казначей фронту [10, арк. 16–17]. 

Польові казначейства, які приходили на землі, зайняті російською армією, разом 
із нею були першими фінансовими органами Російської імперії на окупованих 
територіях Австро-Угорщини. Зокрема, за сприяння Тернопільського губернатора 7 
січня 1915 р. розпочало операції місцеве польове казначейство на чолі з казначеєм 
Петліним [11, арк. 6]. Як правило, термін дії таких казначейств був нетривалим. 
Військова “кон’юнктура” змушувала їх змінювати дислокацію чи й взагалі згортати 
роботу. Уже 23 серпня того ж року внаслідок невдач на фронтах Тернопільське 
казначейство евакуювалося до Києва [11, арк. 76]. За два дні воно взагалі було 
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розформоване. Схожою була й доля інших польових казначейств на 
західноукраїнському театрі воєнних дій. 

Ці органи фінансового управління, що діяли в умовах прифронтової зони, 
керувалися, окрім загального законодавства, і спеціальними нормативно-правовими 
актами. Особливу роль відігравало Положення про польові й кріпосні казначейства, 
затверджене 13 серпня 1914 р. [11, арк. 93–94зв.] Стаття 2 цього Положення 
надавала головному казначею армій фронту (окремої армії), корпусному казначею 
окремого корпусу і військово-окружному казначею відносно підпорядкованих 
фінансових установ ті ж права, які мав у цивільній адміністрації управляючий 
казенною палатою. Окрім того, вони могли: з дозволу міністра фінансів покладати 
витрати польових управлінь на місцеві казенні палати і казначейства; а також, за 
погодженням із головним начальником постачання перекладати ті чи інші витрати з 
одного польового казначейства на інше.  

В умовах війни і фінансової кризи неорганізованість щораз більше 
поширювалася і у середовищі військових фінансових працівників на території 
українських губерній. Тому періодично до наявних нормативно-правових актів 
додавалися суворі інструкції, як та, котру видав уже 19 липня 1914 р. головний 
казначей армій Південно-західного фронту О.В. Ласточкін: “…головним обов’язком 
польового казначея ставиться мати суворий нагляд за тим, щоби у ввіреному йому 
казначействі завжди знаходилася готівка у кількості, достатній, для усіх операцій 
казначейства” [12, арк. 3]. Досягти керованості процесів вдавалося далеко не 
завжди. У кінці жовтня 1914 р. казначей Південно-західного фронту мало не лаяв 
своїх підлеглих з армій за несвоєчасне і неякісне подання оперативної звітності 
[12, арк. 21]. 

Зазначимо, що світова війна не змусила управлінський апарат Російської імперії 
упорядкувати належно свою діяльність. Вже 22 вересня 1914 р. польовим казначеям 
повідомлялось, що: “...всі казначейства… Південно-західного фронту з 1 жовтня 
підпорядковані у касовому відношенні Московській конторі Державного банку... 
Відносно ж постачання каси грошовою готівкою всі казначейства ... приписані до 
Київської контори ..., до якої ... слід звертатися за підкріпленням розмінного і 
обігового капіталу” [12, арк. 15]. Що й казати, коли кошти надаються однією 
установою, а звітність щодо їх використання скеровується до іншої (хоча б і 
належної до тієї самої системи), це не є на користь справі. 

На території Австро-Угорщини, зайнятій російською армією, актуальним було 
завдання організації збору податків. Порядок у цій справі так і не був наведений. 
Змішалися функції “нової” (окупаційної), й “старої” (австрійської) адміністрації. У 
перші дні перебування Російської армії на західноукраїнських землях стягненням 
зборів і податків з населення відали спеціальні збирачі (екзекутори), залучалися і 
окремі війти, а також чини поліції. Оподаткування здійснювалося за попередніми, 
встановленими ще австрійською адміністрацією ставками та відповідною 
документацією (податковими книгами) [13, арк. 57]. Податки та інші обов’язкові 
платежі у бюджет вносилися населенням західноукраїнських земель, зайнятих 
російським військом, у все ті ж польові казначейства [14, арк. 1зв.] 

Ті ж не надто багато уваги приділяли організації збору податків, яку вважали, як 
й інші галузі цивільного управління, справами другорядними. Як наслідок, 
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посилювалася роль суб’єктивного чинника, майстерності й професіоналізму 
окремого працівника. На весь Львів – столицю краю – був призначений один-єдиний 
податний інспектор Качаровський. Це стало наслідком непродуманої й 
волюнтаристської політики людини, яка залишилася у вітчизняній історії як впертий 
русифікатор Галичини – генерал-губернатор краю О. Бобринський [2, с. 56]. Таку 
винятково важливу справу, як організація управління державними фінансами на 
окупованій території, він вирішував непрофесійно. У вересні 1914 р. він пропонував 
організувати шість “літучих” податкових загонів у складі одного податного 
інспектора, одного акцизного наглядача і 25 молодших акцизних доглядачів, щоб 
“...складати інвентарні описи заводів, списки торговельних і промислових 
підприємств, як і закладів, що виробляють предмети, які підлягають акцизу” 
[10, арк. 61]. 

Як збирався ділити генерал-губернатор 25 доглядачів на 6, а тим більше – 
одного інспектора і наглядача на те ж саме число – невідомо. Усі інші фінансово-
управлінські питання мали розв’язувати польові казначейства на чолі з казначеєм 
фронту. У результаті податний інспектор Качаровський опинився “сам на сам” з 
крупним і незнайомим регіоном.  

Чимало зусиль йому довелося витратити на те, щоб знайти первинні документи, 
на підставі яких належало провести оподаткування. Списки платників за 1913–
1914 рр. були сховані в приміщенні Львівського магістрату під купами кам’яного 
вугілля та дров, де їх і знайшов, проявивши неабиякий оперативно-розшуковий 
хист, податний інспектор. Необхідні організаційні заходи були проведені ним дуже 
швидко. Уже 29 листопада 1914 р. почали надходити податки до скарбниці. До 
середини травня Качаровський організував зібрання 663 304 крон. Фактично 
зборами під наглядом податного інспектора займався магістрат, що отримував за 
вказівкою генерал-губернатора частку в розмірі 5% від загальної суми. Реально ж 
місцеве самоврядування Львова отримувало ще менше – близько двох відсотків від 
суми зібраних податків [11, арк. 65зв.]. І лише після цього керувати фінансами в 
генерал-губернаторстві прибув колишній управляючий Подільською казенною 
палатою Броєцький. Проекти упорядкування управління фінансами так і не були 
реалізовані в силу неорганізованості окупаційної адміністрації та невдач на фронтах, 
що призвели до відступу із Західної України російських військ [11, арк. 63зв.]. 

Незважаючи на те, що за Положенням 13 серпня 1914 р. функції казенних палат 
мали виконувати фронтові та армійські польові казначейства, ця сторона казенного 
управління фінансами також мала прогалини. Відтак, усе той же Качаровський 
організував у Львові роботу своєї канцелярії так, що вона виконувала окремі функції 
губернської казенної палати. Окрім того, “для розгляду різного роду клопотань і 
заперечень … було утворене особливе присутствіє, члени якого фактично 
виконували обов’язки обізнаної особи. Особи … запрошувалися за вказівкою 
президента Львова з числа почесних громадян міста… Всіх засідань відбулося 28” 
[13, арк. 66]. 

Основним завданням Львівської “ерзац-палати”, тобто канцелярії податного 
інспектора Качаровського, залишалося адміністрування податків. Станом на 17 
травня 1915 р. по Львову нараховувалося 8 039 платників: промислового податку – 
1 542, подомового – 1 901, прибуткового – 1 542, рентного – 135, поземельного – 2. 
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Податки стягалися тільки за 1914 рік. Населення Галичини платило австрійські 
податки в російську скарбницю [13, арк. 66].  

Наказом верховного головнокомандуючого великого князя Миколи Миколайовича 
від 24 жовтня 1914 р. у Західній Україні було створене управління військово-окружного 
контролера Галичини [13, арк. 3]. Управління діяло при адміністрації військового 
генерал-губернатора і складалося з восьми осіб: військово-окружного контролера, 
старшого контролера, трьох контролерів, двох помічників контролера та секретаря. 
Перші ж два місяці роботи показали явну недостатність таких штатів. Перед 
новоствореним органом, сформованим з мобілізованих працівників різних контрольних 
палат, постали завдання забезпечити фінансовий контроль за діями військових та 
цивільних установ, а також над понад 2 200 км залізниць. Штат управління контролю 25 
грудня 1914 р. було збільшено ще на 12 одиниць: два старших контролери, чотири 
контролери та шість помічників контролера [13, арк. 3]. 

Великі обсяги роботи з обслуговування залізниць змусили керівництво 
управління військово-окружного контролю виділити більшість працівників саме на 
цю ділянку роботи. Фінансовий контроль на залізницях забезпечували 12 
службовців на чолі зі старшим контролером. У його підпорядкуванні були п’ять 
контролерів, між якими було поділено всю довжину залізниць. Два працівники 
контролю обслуговували головні львівські залізничні майстерні, служби тяги, 
майстерні служби телеграфу, центральну електростанцію Львова, головний склад 
матеріальної служби і склад палива. Решта чотири чиновники були зайняті 
“...наступною ревізією та всіма документами, пов’язаними з документальною 
ревізією” [13, арк. 5зв.]. 

Водночас, згідно з мотивованими пропозиціями військово-окружного 
контролера мінімальний штат управління для того, щоб охопити фінансовим 
контролем військове господарство, фінансову і господарську звітність, ревізію 
витрат залізниць, мав складати 48 одиниць. Бюрократична тяганина, від якої навіть в 
умовах війни не були вільними ні Військове міністерство, ні Міністерство фінансів 
Російської імперії, зробила свою справу. До відступу російських військ з Галичини у 
1915 р. нові штати так і не були введені. Недарма військово-окружний контролер 
доповідав Державному контролерові, акцентуючи увагу на явній нестачі персоналу: 
“Після цього стануть ясними і зрозумілими причини частих відмов місцевого 
контролю не лише від масових запрошень військового відомства бути присутнім 
при різних перевірках і прийманнях в усіх пунктах Галичини, але за абсолютним 
нестатком ревізійних сил навіть і від таких робіт, які повинні були перебувати під 
неодмінним і пильним фактичним контролем” [13, арк. 6]. 

Підсумовуючи, можемо зробити певні висновки. Важливою сторінкою історії 
місцевого апарату управління державними фінансами Російської імперії в Україні у 
роки Першої світової війни стала його організація на західноукраїнських землях. Хоча 
фінансові органи й були складовою фактично окупаційної російської адміністрації на 
колишніх австро-угорських територіях, вони були зобов’язані організувати 
фінансовий обіг і надходження коштів у казну. Нетривалість, а також непродуманість 
такого роду заходів робили їх недостатньо ефективними, про що зокрема свідчать 
матеріали, пов’язані з правозастосовною діяльністю утворених у регіоні контрольних 
органів. Окрім того, що царат переніс на західноукраїнські землі і почав насаджувати 
сформований у Російській імперії низовий фінансовий апарат з усіма його недоліками, 
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він практично не враховував й місцеві особливості, що склалися тут протягом півтора 
століття перебування у складі Австрії. Брутальність й незваженість реалізації 
імперського мислення у “підгонці” приєднаних територій під існуючі організаційно-
правові форми щодо західноукраїнських земель часів Першої світової війни багато в 
чому повторилися за інших історичних умов, на початку Другої світової. 
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Стаття присвячена 780-річчю з часу створення “Саксонського зерцала” – 
першої кодифікації німецького середньовічного права юридичної книги, котра мала 
велике розповсюдження та вплив на середньовічну та сучасну юридичну практику 
не лише в Німеччині, але й в інших країнах Центральної та Східної Європи 
протягом XIII–XVII ст. Значну увагу приділено Етке фон Реппову – автору 
“Саксонського зерцала”, змісту та збереженим рукописам цієї правової книги. 

Ключові слова: “Саксонське зерцало”, Етке фон Реппов, рукопис, земське 
право, ленне право, маґдебурзьке право. 

 
Німеччина як самостійна держава виникла унаслідок розпаду Франкської 

держави у ІХ ст. (Верденський договір 843 р.). За східною частиною імперії, в котру 
ввійшли Швабія, Баварія, Франконія, Саксонія, а згодом Лотарингія, закріпилася 
назва Тевтонська держава. У новій державі не було стабільних економічних і 
політичних зв’язків між основними її частинами, об’єднання німецьких герцогств 
значною мірою визначалося зовнішньою політикою правителів, котрі шукали будь-
яких можливостей захоплення сусідніх королівств. Перші королі Німеччини в союзі 
з католицькою церквою вели політику зміцнення держави, і розширення її території 
шляхом об’єднання народів. Одному з них, Оттону І, за допомогу Папі Римському в 
боротьбі проти італійських феодалів в 962 р., був наданий в Римі сан імператора, і 
він отримав з рук Папи імператорську корону. Отож, в центрі Європи виникла 
імперія, до котрої увійшли всі німецькі герцогства, силоміць приєднані землі 
слов’ян та Північної Італії, в ХІІ ст. вона отримала назву Священна Римська імперія, 
а з середини ХІІІ ст. Священна Римська імперія німецької нації (Sаcrum Romanum 
Imperium Nationis Teutonish), але на відміну від Франції та Англії, де виникли 
централізовані держави, Німеччина протягом всієї феодальної епохи залишалася 
роздробленою. Політична роздробленість Німеччини, котра зберігалася до 1871 р., 
була наслідком економічного, соціального та політичного розвитку окремих її 
частин. 

Історію феодальної держави Німеччини можна поділити на три основних етапи: 
1. Становлення і розвиток ранньофеодальної монархії, утворення Священної 

Римської імперії німецької нації, виникнення закритих натуральних господарств, що 
спричинило подальшу феодальну роздробленість, дію звичаєвого, партикулярного 
права (ІХ–ХІV ст.). 

2. Формування та закріплення станово-представницької монархії в князівствах 
Німеччини, встановлення монархії курфюрстів, рецепція римського права (ХV– 
ХVІ ст.). 
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3. Утвердження князівського абсолютизму в німецьких державах та утворення 
національного права (ХVІІ–ХVІІІ ст.). 

З економічного погляду Німеччина протягом ІХ–ХІV ст. була 
сільськогосподарською країною, в якій домінувала велика земельна власність, а в її 
межах існували численні дрібні господарства феодально залежних селян. 

Спостерігається групування економічних інтересів за регіонами, інтенсивно 
відбувається процес феодалізації, зростають великі землеволодіння родової та 
служилої знаті, а також церков і монастирів. У другій половині ХІІ ст. у Німеччині 
завершився процес поділу суспільства на феодалів, селян та міщан. В цей час 
феодальне дворянство та духовенство за ієрархічним принципом поділялося на 
ранги або щити. “Саксонське зерцало” (ХІІІ ст.) називає сім щитів: король 
(імператор), “держателі ленів зі скіпетром” (Zeprterlehnen) – вищі духовні 
сановники, що були ленниками (васалами) самого імператора (архієпископи, 
єпископи, абати); “держателі ленів з хоругвою” (Fahnenlehnen) – безпосередні 
світські васали імператора: князі (Fürsten), герцоги, пфальцграфи, маркграфи, 
ландграфи; васали цих магнатів – графи; “вільні пани” (liberi barones, freie Herren) – 
васали графів і князів, які мали звання за вислугою; васали цих вільних панів; 
васали феодалів шостого рангу, однощитні рицарі (Einschildige) – вони не могли 
мати васалів і почту [3, с. 156–158]. 

У ІХ–ХІІІ ст. державний устрій Німеччини відрізнявся від державного устрою 
інших держав середньовічної Європи такими відмінностями: 

– державно-політична роздробленість; 

– виборність королів, а згодом імператорів; 

– влада місцевих феодалів була абсолютною, як в самостійних правителів. 
Що стосується права, то в Х – аж до початку ХІV ст. основним джерелом права 

Німеччини був звичай. З розвитком суспільних відносин виникла необхідність 
запису і систематизації правових звичаїв. Певну можливість для такої 
систематизації давали судові рішення, в котрих використовувались загальні норми 
звичаєвого феодального права і враховувались думки інших правознавців. 

В ХІІІ ст. почались спроби кодифікації звичаєвого права. Такими кодексами 
стали “Саксонське зерцало” і “Швабське зерцало”. 

“Саксонське зерцало” виникло в області, де, з одного боку, конкурували 
політичні інтереси імперії з територіальними інтересами архиєпископату 
м. Маґдебург, єпископату м. Хальберштадт, князівства Ангальту, а також князівства 
графа фон Фалькенштайна. З іншого боку, багато вільних селян потребували знання 
чинного права. Крім того, з ХІІ ст. стала брати гору думка, що вільні люди, котрі 
живуть в одному регіоні, повинні дотримуватися єдиного правопорядку, щоб мати 
спільне підґрунтя для дій (законодавчі ати). 

“Саксонське зерцало” містило норми земського та ленного права. Характерною 
рисою “Саксонського зерцала” було його негативне відношення до претензій 
Римського Папи на верховенство в феодальному світі, цим воно виражало інтереси 
великих німецьких феодалів. 

“Саксонське зерцало” – це середньовічна юридична книга досить високого 
рівня, котра мала велике розповсюдження та вплив на середньовічну та сучасну 
судові практики не лише в Німеччині, але й далеко за її межами. Його склав 
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дворянин-рицар, суддя Етке фон Реппов (Eike von Repgow, Repchowe, Repichowe, 
Repow), який остаточно упорядкував його 1230 р. 

Назва “Саксонське зерцало” – це аналогія тому, як відбивається реальне правове 
життя в дзеркалі. Побудова книги є асоціативною та пластичною, та не має 
систематики в сучасному розумінні. “Саксонське зерцало” вважалося 
удосконаленням римського права, тому містить в собі частково римське й біблійне 
право. Найновіші дослідження німецьких вчених підкреслюють наявність церковно-
правового впливу в цій кодифікації . 

Цікаво, що ім’я Етке фон Реппова фігурує ще в шести документах, віднайдених 
в місцевостях між Маґдебургом та Мейсоном, що датуються між 1209 та 1233 рр., у 
них він згадується як вагомий свідок у судових справах. Сім’я Реппова, 
найімовірніше, походила з саксонських старопоселень, та імігрувала в ХІІ ст. в 
Серімунт (на південь від Маґдебургу), де отримала у володіння землі в селі 
Реппіхау, на яких і оселилася. Про конкретні життєві дані Етке фон Реппова відомо 
небагато, все ж вважається, що він народився близько 1180 р., а в 1209 вперше 
згадується як свідок, а це означає, що в цей час він повинен був досягнути зрілого 
віку. Помер близько 1235 р. [5, с. 26]. 

У передмові до “Саксонського зерцала” йдеться, до речі, про те, що його автор 
при написанні цієї книги перебував уже в похилому віці. Але питання його 
походження та соціального становища – спірне, хоч прийнято вважати, що він був 
вільно народженим дворянином, який згодом служив міністеріалом1 своєму 
ленному пану, графу Гоєру фон Фалькенштайну (Graf Hoyer von Falkenstein), є й 
відомості, що він був судовим засідателем. В ленному праві “Саксонського 
зерцала”, в так званому “Становому порядку”, вільні дворяни та службовці 
(міністеріали) знаходилися на одному васальному рівні. В деяких же документах 
Етке фон Реппов називається “вільним, благородним дворянином”, а в інших – 
відноситься до службовців. Можливо, саме ця обставина призвела до неясності 
щодо його суспільного положення. Тим не менше, з декількох зауважень Етке в 
“Саксонському зерцалі” можна зробити висновок, що він противився низькій ролі 
міністеріала в придворному порядку раннього ХІІІ ст. та ставився до неї з 
антипатією й засудженням, цим підтверджується теза, що фон Реппов був вільним 
дворянином. Етке фон Реппов отримав доволі ґрунтовну як на свій час освіту, вмів 
писати, читати, знав латинську. Поряд з написанням “Саксонського зерцала”, Етке 
фон Реппову приписується також авторство “Саксонської світової хроніки”, проте 
це питання ще не є достатньо дослідженим. 

Перший рукопис “Саксонського зерцала” виник, мабуть, між 1220 та 1235 рр., 
причому сам фон Реппов неодноразово переробляв його, згодом в околицях 
Маґдебургу інші правознавці впровадили також додатки, і тому остаточна версія 
книги датується 1270-м роком. 

Спершу правова книга фон Реппова була складена звичайною літературною 
латинською мовою, і лише на вимогу графа Гоєра фон Фалькенштайна, він переклав 
свою кодифікацію на німецьку мову. Німецькомовне першоджерело, на жаль, не 
збереглося, проте так званий Кюдлінберзький рукопис (Qüdlinburge Handschrift), 

                                                           
1 Міністеріалами вважалося службове дворянство у Європі в Середньовіччі. 
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котрий походить теж з ХІІІ ст. найбільш відповідає йому. Перше посилання на 
“Саксонське зерцало” можна віднайти в судових матеріалах (1235 р.), останнє 
офіційне використання знаходиться у вироці імперського суду м. Ляйпціг в 1932 р. 
[6, с. 112]. 

Про велике поширення “Саксонського зерцала” свідчать численні відомі й 
збережені в Німеччині рукописи, серед них: 341, що стосуються судових рішень 
на підставі земського права, а 94 – права ленного, поміж яких 6 походять ще з 
ХІІІ ст. 

Найбільше число рукописів написані на “нижньонімецькій” та нідерландській 
мовах, далі близько 100 – сформульовані на “середній німецькій”, лише 11 – на 
“вищій німецькій” та 4 латинською мовами. 

“Саксонське зерцало” набуло розповсюдження далеко за межами Саксонії, 
особливо в Нідерландах, також і в східних землях: разом з німецькими 
переселенцями подорожувала й саксонська правова книга, вона швидко стала 
основоположним джерелом для інших правових збірників у районах Маґдебурга, 
Бреслава та Кракова. Найстарший збережений рукопис “Саксонського зерцала” 
(перед 1300 р.) походить з Квідлінбурзької бібліотеки і зберігається нині в 
університетській бібліотеці м. Галле [5, с. 86]. 

Особливу цінність та виключний інтерес для нас становлять наявні ілюстровані 
рукописи. До них належать чотири рукописи: з Гейдельбергу, Ольденбургу, 
Дрездену та Вольфенбютеля. Вони називаються відповідно до свого теперішнього 
місця знаходження. 

Гейдельберзький рукопис (Heidelberger Handschrift) найстарший (близько 
1300 р.), проте також найнеповніший, він містить 310 “сцен” (малюнків) на 30 
листах. Цей рукопис зберігався в Ватикані, а з 1816 р. – в Гейдельберзі. 

Ольденбурзький рукопис (Oldenburger Handschrift) був написаний близько 
1336 р. в монастирі Растеде (Rastede). Складається рукопис з 136 листів, що містять 
578 “сцен”, це найдетальніший текст, що зберігся. З 1991 р. знаходиться в 
Ольденбурзькій бібліотеці. 

Дрезденський ілюстрований рукопис (Dresdner Hansdschrift) був складений між 
1295 і 1363 рр., містить 924 “сцени” на 92 листах, цей рукопис є найціннішим, з 
погляду найбільшої кількості ілюстрованих “сцен”. Він зберігається в Дрезденській 
бібліотеці ще з часів курфюрста Августа (1553–1586). 

Вольфенбютелерський ілюстрований рукопис (Wolfenbütteler Handschrift) 
“Саксонського зерцала”, виник між 1348 та 1371 рр. Містить в собі 776 “сцен” на 86 
листах, зберігається в Вольфенбютелерській бібліотеці з 1651 р. [4, с. 132]. 

“Саксонське зерцало” регулює правові відносини з конституційного права, 
судоустрою, ленного права, кримінального права та кримінального процесу, 
сімейного та спадкового права; селянського та сусідського права. Засадниче 
структура “Саксонського зерцала” така: воно складалося з трьох частин: передмови, 
земського права (з німецької мови ХІІІ ст.) та ленного права (з середньовічної 
латини) [1, с. 16]. 

У передмові йдеться про право як божий порядок: “Веління Бог – це право”. 
Земське право включало в себе три книги: перша містила – 71 статтю, друга – 72, а 
третя – 91. 

Земське право – це право усіх вільних людей, у тім числі й вільних селян. Воно 
регулювало відносини щодо земельної ділянки, спадкові відносини, шлюб, розподіл 
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вантажів та сусідські відносини. Воно охоплювало також кримінальне право та 
судоустрій. У сучасній правовій системі воно охоплювало б кримінальне та цивільне 
право й сімейно-спадкове. 

Ленне право складалося з 78 статей. Воно не містило підрозділів. Ленне право 
регулювало відносини між дворянами та між станами. Його можна порівняти з 
сьогоднішнім конституційним правом. 

В цей самий історичний період в Німеччині виникає міське право, його коріння 
сягає приблизно Х ст. і пов’язане з формуванням проживаючих союзів комерсантів. 
Міське право гарантувало громадянам і громадянкам особисту свободу, право на 
власність, честь, недоторканість його (її) тіла та життя, а також вільну економічну 
діяльність. Це створювало в суспільстві, де війна та ворожнеча були щоденними 
проявами, в межах міських стін мирну атмосферу. Вже в Х ст. Отто І, видавав 
маґдебурзьким комерсантам право на вільну торгівлю та звільнення від митного 
податку на всій території імперії за виключенням міст Кельна, Майнцу, Трир і 
Бардовієк. Високий рівень розвитку маґдебурзького права сприяв тому, що вже в 
ХІ–ХІІ ст. воно слугувало зразком для наслідування в Саксонії (в містах 
Хальберштадт, Кведлінбург). Інше міське право, яке діяло на території Заксен-
Ангальт було Гослярерське право (Ашерслебен, Грюнінген, Хальберштадт, 
Остервік, Кведлінбург і Вернігероде) а також Любекське право (Зальцведель). 

“Саксонське зерцало”, а також книги з маґдебурзького міського права в містах 
східної Європи, де воно поширювалося, перекладалися з метою практичного 
застосування на слов’янські мови та латинську. Більше ніж 100 міст належали до 
сім’ї магдебурзького міського права. Скодифіковані в XIII ст. норми звичаєвого 
права і судових ухвал німецького міста Маґдебурга, стали феодальним міським 
правом, за яким міста звільнялися від управління і суду феодала. Воно закріплювало 
права міських станів – купців, міщан, ремісників, було юридичним виявом успіхів 
міського населення у боротьбі проти феодалів. Воно встанoвлювало порядок 
виборів і функції органів міського самоуправління, суду, купецьких об’єднань, 
цехів, регулювало питання торгівлі, опіки, спадкування, визначало покарання за 
різні види злочинів тощо. 

Проте воно узаконювало й нерівність у правах, зважаючи на стать, походження, 
віросповідання [2, с. 348–351]. 

В Європі “Саксонське зерцало” було зразком при створенні інших юридичних книг, 
(“Аугсбурзьке Саксонське зерцало”, “Німецьке зерцало”, “Швабське зерцало”). 

Разом з маґдебурзьким правом воно мало досить вагомий вплив на Східну 
Європу (в околицях Кракова, Львова, Києва, Мінська, Вільнюса, Ревеля та ін.). 

“Саксонське зерцало” стало в Прусії в 1794 р. основою для створення “Загального 
земського права”, згодом – в 1865 р. в Саксонії “Громадянського зводу законів”, і в 
1900 р. в Тюрінгії – “Громадянського зводу законів для Німецької імперії”. 

Відчутним залишається вплив “Саксонського зерцала” й сьогодні, деякі 
німецькі приказки беруть свої витоки саме з нього (наприклад: “хто перший 
прибуває, той перший розмелює”, тут мається на увазі правило, яке мало значення 
для черги мірошників у млині). Не лише в мовних зворотах, але й в сучасному праві, 
можна знаходити зв’язок з середньовічним “Саксонським зерцалом”. Приклади 
знаходяться в спадковому праві, праві сусідства, правилах дорожнього руху, чи 
праві про навколишнє середовище. 
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Сьогодні “Саксонське зерцало” більше не є чинним правом, проте протягом 
століть воно створило німецьку та європейську історію в теорії та практиці й 
заслуговує на проведення подальших наукових досліджень. 

Отже, кодифікація, відома під назвою “Саксонське зерцало”, мала велике 
поширення у Європі, причому, не лише Центральній, а й Східній, і є однією з 
важливих пам’яток правової думки, 780-річчя створення якої відзначає Європа у 
наші дні. 
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У статті досліджено правове регулювання промислової власності на 

західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини з 1772  по 1918 р. Автор 
аналізує процес створення системи правової охорони промислової власності на 
підставі вивчення тогочасного австрійського законодавства. 

Ключові слова: промислова власність, винахід, виключні права, привілей. 
 
Історія становлення законодавства про інтелектуальну власність на 

західноукраїнських землях тісно пов’язана із загальноєвропейськими тенденціями у 
цій сфері. Це зумовлено передусім перебуванням цих земель у складі Австро-
Угорщини з 1772  по 1918 р., тобто інтеграцією політичною, правовою, 
економічною, культурною. Протягом ХІХ ст. в Європі формувалися основні 
концепції права інтелектуальної власності. Саме в цей період відбувся перехід від 
факультативної правової охорони результатів інтелектуальної діяльності у формі 
привілеїв до облігаторного принципу, закріпленого на законодавчому рівні. Серед 
перших законодавчих актів, які регулювали відносини у цій сфері, були закони 
Австрійської монархії. З огляду на це, актуальним видається дослідження правового 
регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності, зокрема промислової 
власності, на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини з 1772  по 
1918 р. 

На сьогодні це питання залишається недостатньо вивченим в українській 
історико-правовій науці. При висвітленні проблеми використано праці українських, 
австрійських, польських та російських вчених, що працювали у цей період: 
С. Дністрянського, О. Огоновського, Е. Тілля, Ф. Золля, А. Гурського, О. Піленка, 
дослідження сучасної польської вченої Є. Ференц-Шиделко. Джерельну базу 
становлять нормативно-правові акти Австрії та Австро-Угорської монархії, 
матеріали Центрального державного історичного архіву у м. Львові. 

Метою статті є аналіз правової регламентації промислової власності на 
західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини з 1772  по 1918 р. на підставі 
вивчення тогочасного законодавства та архівних матеріалів. 

Економічний розвиток західноукраїнських земель у складі Австрії відбувався 
повільніше, ніж у розвинених у господарському відношенні регіонах. Основними 
перешкодами було необмежене панування феодальних землевласників, які вели 
господарство за допомогою старих методів і рідко застосовували агротехнічні 
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вдосконалення; кріпосництво; податковий тиск; політика уряду. Промисловість 
залишалася на мануфактурній стадії, але й мануфактур було небагато: у 1841 р. у 
Східній Галичині з територією 56,2 тис. км і з населенням 2,9 млн. ос. було всього 
183 підприємства мануфактурного типу (3,6% їх загальної кількості в Австрії). 

Управління промисловістю Австрії з 1850 р. було організоване за принципом 
торговельно-промислових палат (закон від 1868 р.). На західноукраїнських землях 
такі органи діяли у Львові та у Бродах. Кожна палата поділялася на дві секції – 
торговельну та промислову, які на підлеглій їм території об’єднували і керували 
роботою підприємств. У 1903 р. у Львові був створений Центральний союз 
галицької фабричної промисловості. Це була громадська організація, завданням якої 
було представництво інтересів промисловців перед центральною і крайовою владою 
у справах постачання сировини і устаткування, визначення розміру податків, митної 
політики, торгівлі [1, с. 14–18]. 

Перший загальнодержавний закон у сфері патентного права – закон “Про 
привілеї” був прийнятий 15.08.1852 р. Відповідно до §1 винятковий привілей 
надавався на нове відкриття, винахід, вдосконалення, предметом яких були новий 
виріб, новий спосіб або метод виробництва. Була передбачена вимога місцевої 
новизни. Особа, яка хотіла отримати привілей, повинна була подати до державної 
установи заяву, опис винаходу, креслення, зразки. У Львові такою установою було 
Окружне управління Надвірної канцелярії [2]. Державна установа повинна була 
перевірити, чи заявка оформлена належно, чи містить усі необхідні документи, чи 
сплачено збір за подання заявки. За умови відповідності матеріалів заявки до вимог 
закону, визначалася дата подання заявки, за якою встановлювався пріоритет. 
Наступним етапом було вивчення матеріалів у Міністерстві торгівлі та 
промисловості, яке мало право відкрити запечатаний опис і дослідити: чи опис 
складено німецькою мовою чи мовою, що використовується у певному коронному 
краю, чи стосується заявка одного або більше винаходів, чи не суперечить винахід 
публічним інтересам. Окремо було наголошено, що не перевірялося, чи був 
заявлений об’єкт корисним (§17). Згідно із §21 винятковий привілей надавав 
гарантію виключного використання відкриття, винаходу, вдосконалення в обсязі, 
передбаченому в описі на строк дії привілею. Максимальний строк правової 
охорони становив 15 років. За перші 5 років власник привілею повинен був сплатити 
10 злотих, за наступні 5 років – 200 злотих, за останні 5 років – 400 злотих. Власник 
привілею мав право створювати майстерні для виробництва на основі винаходів, 
організовувати заклади та склади для їх зберігання та продажу,  
 надавати дозволи на розповсюдження виготовлених предметів, він міг продати свій 
привілей, передати у спадщину, видати ліцензію, отримати на такий самий предмет 
привілей за кордоном (§22). 

О. Піленко вважав цей закон невдалим, вказуючи на такі недоліки: застарілий 
явочний порядок видачі привілеїв, відсутність апеляційної інстанції щодо позовів 
про визнання привілеїв недійсними, можливість видачі секретних привілеїв, 
підсудність позовів про контрафакцію поліцейським органам [3, с. 135]. 

У переліку привілеїв, виданих у червні 1851 р., згадуються й мешканці Львова. 
Наприклад, Кароль Падух – технік, який отримав привілей на вдосконалення 
системи розміщення рейок на залізниці. Він просив про збереження цього винаходу 
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у таємниці. Каспар Ченглевич – аускультант1 при Львівському карному суді отримав 
привілей строком на 5 років на винахід та вдосконалення механізму для 
переміщення рухомої сили у локомотивах. Маєр Беш – бляхар отримав на 1 рік 
привілей на винахід та вдосконалення щодо виробництва мір для сипучих речовин 
[4, с. 950–951]. 

Потрібно наголосити, що у Галичині було зроблено багато важливих винаходів. 
У 1784 р. у Львові була піднята повітряна куля винахідників І. Мартиновича, 
Н. Германа (перший політ – брати Монгольф’є, Франція, 1783 р.). Наприкінці 
XIX ст. галичанин О. Остренєвський розробив проект реактивного літального 
апарата вертикального старту. М. Тулє розробляє теорію залізобетонних 
конструкцій, які стали прототипом сучасних оболонкових перекриттів. На початку 
століття Є. Лібанський сконструював літак і в 1910 р. впроваджує його в життя 
(перший літак – брати Райт, США, 1903 р.) [5]. 

Однак, безперечно, найвідомішим львівським винаходом була гасова лампа. У 
1852 р. власник аптеки “Під золотою зіркою” П. Міколяш доручає завідувачу 
лабораторії Я. Зегу здійснити ректифікацію дистиляту нафти до ступеня “Oleum 
petrae album”, що останній успішно виконує. 27.05.1853 р. Я. Зег подав до 
Намісництва у Львові заяву про видачу патенту на очищення нафти хімічним 
шляхом. До заяви додано опис винаходу та квитанцію про сплату збору у розмірі 
40 флоринів. Патент був виданий у Відні 2.12.1853 р. на ім’я Я. Зега, магістра 
фармації у Львові. У патенті було зазначено: “винайдення на підставі природньої 
гірської нафти на хімічній основі, що може використовуватися для технічних цілей”. 
Це був не перший винахід Зега. Ще у 1850 р. він отримав патент на спосіб 
вторинного використання водяної пари у паровій машині, а потім отримав ще низку 
інших патентів [6, с. 2]. Львівський бляхар А. Братковський придумав, як 
використовувати гас для освітлення приміщень. Саме він сконструював гасову 
лампу, однак не запатентував свою розробку, внаслідок чого лампи почала 
виготовляти віденська фірма “Дітмар”. Цікавим є те, що в Америці на різноманітні 
пристрої до цієї лампи було видано близько 50 патентів. На жаль, у світі рідко 
пов’язують цей дивовижний винахід з іменем талановитого львів’янина [28]. 

Наступний закон про охорону винаходів був прийнятий 5.06.1896 р. і, на думку 
О. Піленко, являв собою на той час останнє слово патентного права [3, с. 135]. 
Новий закон був деталізований, більший за обсягом – 124 параграфи. У ньому, на 
відміну від попереднього, не було визначення поняття “винахід”. Відповідно до §1 
правова охорона надавалася новим, промислово придатним винаходам. Об’єкт 
визнавався новим, якщо його опис не був раніше опублікованим; якщо він не був 
предметом привілею, що перетворився на суспільне благо; якщо раніше не 
використовувася на території Австрії. Право на отримання патенту мав винахідник 
або його правонаступник; до моменту доведення протилежного, винахідником 
вважали першого заявника. 

Важливою новелою було введення положень, які стосувалися службових 
винаходів. Саме з Патентним законом 1897 р. пов’язують започаткування реалізації 

                                                           
1 Аускультант – від польс. аuskultant – працівник суду нижчого рангу, який склав 

перший державний іспит. 
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соціально орієнтованого підходу щодо цих питань [8, с. 166]. Зазначалося, що 
робітники, службовці, які створили певну розробку під час роботи, будуть 
визнаватися винахідниками, якщо інше не передбачалося у трудовому договорі. 
Наголошувалося на праві службовця-винахідника отримати винагороду (§5). 

Отримання патенту надавало винахідникові виключне право виготовлення 
предмета, введення його в цивільний оборот, продаж, застосування. Якщо патент 
стосувався певного процесу, охорона надавалася й предметам, виготовленим за 
допомогою цього процесу (§8). 

Як у законі 1852 р. (§21–22), у законі 1897 р. права власника патенту називали 
виключними, що характеризувало головну ознаку прав інтелектуальної власності – 
приналежність їх лише власникові патенту й нікому іншому. При цьому 
акцентувалося на позитивній стороні права патентоволодільця. Варто наголосити, 
що протягом усього XIX ст. тривали наукові дебати щодо доцільності 
запровадження патентної системи. Як доцільність наводили такі аргументи: 
виключне право на винахід є справедливою винагородою винахідника за його нову 
ідею, витрачені кошти на досліди, винагорода сприятиме винахідництву та розвитку 
промисловості. Противники наполягали на монопольному характері патентів, їх 
основним аргументом була теза “патенти – це ті ж самі середньовічні монополії”, і 
вже через це з ними необхідно боротися. Крім цього, зазначали, що виключне право 
зазвичай приносить прибуток не винахідникові, а підприємцеві, який купує винахід, 
часто за незначну суму; монополія не сприяє широкому розповсюдженню 
загальнокорисних винаходів, затримуючи розвиток промисловості; у державах з 
високорозвиненою промисловістю, таких як Швейцарія та Нідерланди, не було 
закону про надання виключного права на винахід, а це свідчить, що це не є 
визначальним фактором у справі розвитку промисловості [9, с. 77]. Визнання в 
Австрії на законодавчому рівні виключності прав свідчило про “перемогу” 
прихильників патентної системи. 

У 1897 р. було введено поняття “попереднього користувача” – особи, яка на 
момент подання заявки добросовісно використовувала винахід в Австрії або 
здійснила підготовку для такого використання. Така особа могла й надалі 
продовжувати це використання, одночасно вимагаючи від власника патенту 
визнання його прав (§9). 

Строк дії патенту становив 15 років, його дія розпочиналася з моменту 
публікації відомостей у Патентних відомостях. Передбачалися випадки 
експропріації патентів. Згідно з §15, з огляду на військові, суспільні або державні 
інтереси, винахідник позбавлявся за рішенням політичних крайових властей у Відні 
права використання винаходу повністю або частково, за що йому виплачували 
компенсацію. Право отримання патенту та право на патент включалися до складу 
спадщини, могли бути предметом застави, виключної або невиключної ліцензії. 
Відомості про передачу права власності на винахід мали бути внесені до патентного 
реєстру (§23). Скасування патенту мало місце у випадку його невикористання 
протягом трьох років з моменту опублікування відомостей про видачу патенту. 

На той час особисті немайнові права винахідників не виділялися, у центрі уваги 
були матеріальні інтереси. У цьому відношенні, авторське право за розвитком 
випереджало право патентне. Як зазначав Е. Тілль, права винахідників мають суто 
майновий характер [10, с. 170]. І тим не менше, перший крок на шляху визнання за 
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винахідником права авторства було зроблено: відповідно до §29 патентоволоділець 
позбавлявся права на патент, якщо було доведено, що він не був дійсним 
винахідником або його правонаступником. 

Детально був регламентований порядок отримання патенту. Після проведення 
формальної експертизи, публікувалися відомості про заявлений винахід, а у 
Патентному відомстві протягом двох місяців заявку з усіма додатками подавали для 
загального ознайомлення. На цей період винаходу надавали тимчасову правову 
охорону. Участь третіх осіб у процесі розгляду заявки сприяла підвищенню якості 
експертизи та зменшенню кількості конфліктних ситуацій після видачі патенту. 
Якщо не надходило заперечень, Патентне відомство видавало патент. 

За навмисне порушення прав патентоволодільця було передбачене покарання у 
вигляді штрафу в розмірі від 500 до 2000 злотих або арешт на строк від 3 місяців до 
1 року. 

Закон 1897 р. містив положення стосовно діяльності Патентного відомства, 
Патентного суду, патентних повірених (розділ ІІ). Патентне відомство знаходилося у 
Відні, його членів, у тому числі й голову, призначав імператор за поданням міністра 
торгівлі. Патентний суд був вищою інстанцією, що розглядала апеляції на рішення 
відділу недійсності патентів Патентного відомства. До його складу належали голова 
або голова сенату Верховного суду і суду касаційного, радник Міністерства торгівлі, 
двоє радників двору при Верховному суді та троє радників з технічною освітою. 
Цікавим було положення, згідно з яким представляти інтереси сторін у патентних 
спорах могли адвокати, патентні повірені, працівники фінансової прокуратури та 
приватні техніки. Патентні повірені мали бути зареєстровані у реєстрі Патентного 
відомства, за що сплачувався збір у розмірі 100 злотих. Їм ставили такі вимоги: 
1) досягнення повноліття; 2) громадянство Австрії та проживання на її території; 
3) відсутність судимості; 4) практика в Австрії протягом 2 років; 5) складення іспиту 
в Патентному відомстві; 6) наявність диплому або свідоцтва про складення іспитів у 
вищій технічній школі, гірничій академії, вищій аграрній школі або на 
філософському факультеті університету. 

Отже, закон про винаходи 1897 р. більш детально врегульовував питання 
патентування винаходів, порівняно із законом 1852 р. Він містив багато важливих 
новел, враховував положення існуючих на той час міжнародних договорів. 

Розпорядження міністерства торгівлі про організацію Патентного відомства 
було видано 15.09.1898 р. Детально описані структура відомства та повноваження 
кожного з відділів. У складі відомства було створено три відділи: заяв, скарг та 
недійсності патентів. На відділ скарг було покладено завдання прийняття 
остаточних рішень щодо ухвал відділу заяв. Крім того, цей відділ надавав письмові 
висновки на прохання судів. У відділах працювали як особи з юридичною освітою, 
так і з технічною. Формував склад відділів голова відомства щорічно. У разі 
прийняття на службу працівники складали присягу. 

Низка нормативних актів у сфері патентного права: про порядок діяльності 
Патентного відомства, про вимоги до заявок та про представників у патентних 
справах, про патентних повірених та приватних техніків, про промислове 
використання винаходу була прийнята 15.09.1898 р. 

Правову охорону промислових зразків здійснювали на основі імператорського 
патенту від 7.12.1858 р., а згодом закону від 23.05.1865 р. про охорону зразків та 
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моделей для промислових виробів. Зазначимо, що промислові зразки та моделі 
відносили до об’єктів торговельного права [11, с. 142–143; 12, с. 28–29]. У законі 
містилося таке визначення зразка (моделі) – це будь-який малюнок і візерунок, який 
стосується форми промислових виробів і придатний до відтворення. Правова 
охорона надавалася лише тим промисловим зразкам, які відповідали вимогам 
абсолютної світової новизни (§10). 

Особа набувала виключних прав на зразок з моменту його реєстрації у Торгово-
промисловій палаті та отримання відповідного сертифікату. Строк правової охорони 
становив три роки. 

Власник сертифікату повинен був сплачувати щорічний збір у розмірі однієї 
крони та розпочати використання зразка на території Австрії протягом року з 
моменту набуття прав на нього. Умисне порушення виключних прав передбачало 
покарання у вигляді штрафу у розмірі від 25 до 500 злотих, згодом розмір штрафу 
був збільшений і становив 50–1000 крон, який у випадку повторного порушення 
подвоювався, або замінювався арештом на строк до трьох місяців. 

На той час торговельні марки більшість науковців відносила до сфери 
торговельного права [10, с. 169; 13, с. 160; 9, с. 74; 11, с. 137; 12, с. 25]. Хоча, 
висловлювалася й інша позиція: Гірке і Колер вважали права на марки особистими 
[10, с. 169]. Правовий режим цих об’єктів регламентувався спочатку законом від 
7.12.1858 р. про охорону промислових знаків, згодом законом від 6.01.1890 р. про 
охоронні марки. Насамперед потрібно зазначити, що існувала проблема термінології 
у законодавстві про товарні знаки (схожа до існуючої на сьогодні в Україні). 
Законодавство 1858 р. оперувало терміном “промислові знаки”, у 1890 р. з’являється 
термін “охоронна марка”, у науковій літературі вживали термін і “охоронна марка”, 
і як синонім “товарний знак”. А. Гурський наголошував на різному змістовому 
навантаженні цих понять: якщо йшлося про вже зареєстроване позначення або 
заявлене для реєстрації, слід було вживати термін “охоронна марка”; вираз 
“товарний знак” належало використовувати щодо незареєстрованих позначень або 
тих, що не підлягали реєстрації [11, с. 140–141]. 

Виключне право використання марки виникало унаслідок її реєстрації у 
Торгово-промисловій палаті. У законі 1858 р. була передбачена спрощена явочна 
система, яка не гарантувала підприємцеві виключність його прав. У 1898 р. була 
запроваджена система умовного запису до реєстру: внесення відомостей не мало 
значення, якби виявилося, що вимоги закону не були дотримані, наприклад, якби 
зареєстрували марку, що належала іншому підприємцеві. У такому випадку міністр 
торгівлі повідомляв обох осіб та видавав рішення про викреслення марки з реєстру. 
З 1898 р. відомості про марки вносили до двох реєстрів – у Торгово-промисловій 
палаті та у Міністерстві торгівлі. 

Право на марку було тісно пов’язане із підприємством, для позначення товарів 
якого марка була зареєстрована. Строк правової охорони становив 10 років, закон 
містив вимогу повторної реєстрації марки кожних 10 років. Цікавим було 
положення, згідно з яким марки, викреслені з реєстру, можна було знову 
зареєструвати щодо тих самих товарів вже іншою особою після двох років з 
моменту їх викреслення. 

Як відомо, вперше загальновідомі товарні знаки стали об’єктом правової 
охорони у 1925 р., коли Паризьку конвенцію про охорону промислової власності 
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було доповнено ст. 6 bis. Тим не менше, це питання було певною мірою 
врегульовано в Австрії вже у 1895 р. Згідно з §4, 7, якщо підприємець тривалий час 
використовував певний знак для позначення товарів, виготовлених на його 
підприємстві, внаслідок чого цей знак у торговельних колах асоціювався саме з ним, 
інша особа не могла зареєструвати таке позначення на своє ім’я. 

Злочином визнавали навмисне порушення прав на зареєстровану марку, за яке 
призначали покарання у вигляді штрафу в розмірі від 1 000 до 4 000 крон або арешт 
на строк від трьох місяців до одного року. Потерпілий міг вимагати відшкодування 
шкоди, розмір якої встановлював суд під час розгляду справи. 

У 1873 р. у Відні відбувалася міжнародна виставка винаходів. Багато іноземців 
відмовлялися від участі у зв’язку з недостатнім рівнем правової охорони, яка 
надавалася експонованим розробкам. Уряд Австро-Угорщини прийняв спеціальний 
закон про тимчасову охорону винаходів, товарних знаків та промислових зразків, 
представлених на виставці. Цього ж року Відні був скликаний конгрес з патентних 
реформ, в результаті якого було прийнято рішення про необхідність укладення 
міжнародного договору про захист винаходів. Як відомо, у 1883 р. була прийнята 
Паризька конвенція про охорону промислової власності. Австро-Угорщина 
приєдналася до цього документу лише у 1909 р. [14, с. 341]. 

На підставі аналізу можна зробити такі висновки: 1. Правове регулювання 
промислової власності на західноукраїнських землях у період з 1772 р. по 1918 р. 
здійснювалося на основі австрійського законодавства. У процесі розвитку 
тогочасного австрійського законодавства у цій сфері можна виділити два етапи: 1) з 
1852 р. по 1896 р. – поява першого загальнодержавного закону у сфері патентного 
права, формування законодавства щодо промислових зразків, торговельних марок; 
2) з 1896 р. по 1918 р. – прийняття нового закону про охорону винаходів, який, на 
думку видатного російського вченого О. Піленка, був останнім словом патентного 
права [3, с. 135]. 

2. Протягом XIX ст. в Австро-Угорщині було створено дієву систему правової 
охорони прав інтелектуальної власності: було прийнято відповідне законодавство, 
створені Патентне відомство, Патентний суд, функціонував інститут патентних 
повірених. 

3. Аналіз тогочасного австрійського законодавства свідчить про його розвиток у 
контексті західноєвропейських традицій. Введено багато важливих новел, що 
спричинили подальший розвиток права інтелектуальної власності. До таких новел, 
на нашу думку, слід віднести положення про службові винаходи, загальновідомі 
товарні знаки, введення поняття “попереднього користувача”. 

4. Хоча економічна відсталість західноукраїнських земель у зазначений період 
була перешкодою для розвитку винахідництва, тим не менше, на західноукраїнських 
землях було сконструйовано та запатентовано багато важливих винаходів. У 
суспільстві сформувалося усвідомлення необхідності правової охорони прав 
інтелектуальної власності. 
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Окреслено засади діяльності органів прокуратури у судових процесах проти 
свободи преси на території Галичини у складі Австрії та Австро-Угорщини. Значну 
увагу зосереджено на аналізі компетенції органів прокуратури під час здійснення 
ними нагляду за діяльністю засобів масової інформації в Галичині. 
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Одним з основних та невід’ємних елементів правової держави є свобода слова 

та друку. Становлення та розвиток правової держави в Україні також немислимі без 
наявності незалежних та об’єктивних засобів масової інформації. У цьому контексті 
особливої актуальності набуває важливість вивчення історико-правового досвіду 
української державності, зокрема, питання державної політики щодо преси в 
Галичині у складі Австрії та Австро-Угорщини. Таке дослідження сприятиме 
ґрунтовнішому аналізу діяльності органів державної влади, зокрема, прокуратури, у 
здійсненні нагляду за функціонуванням преси в Галичині, що матиме суттєвий 
позитивний вплив на подальший державотворчий процес в Україні. 

В Австрії XVIII–XIX ст., як, зрештою, і у всій Європі, відбувалося особливо 
значне зростання обсягів книгодрукування. Збільшення тиражів друкованої 
літератури, в тому числі такої, яка була спрямовувана на підрив монархічної влади, 
змушувало уряди держав докладати чималих зусиль для регулювання цієї галузі з 
метою недопущення і вилучення такої літератури. Не стала винятком у цьому 
питанні і австрійська, а згодом і Австро-Угорська монархії. Володіючи значними 
територіями, приєднаними насильницькими способами, австрійський уряд розумів, 
якої шкоди може завдати поширення революційної літератури, а тому докладав 
чимало зусиль для уникнення таких негативних наслідків. 

Прагнучи запровадити ефективну систему нагляду за порядком утворення 
засобів масової інформації та їх діяльністю, австрійський уряд організував на 
землях, які входили до складу імперії, систему, аналогічну до тієї, яка успішно діяла 
в інших західноєвропейських державах. Вона характеризувалася як превентивна 
поліцейська система і мала на меті створити розгалужену систему цензури для 
нагляду за всіма засобами масової інформації. 

Особливої актуальності запровадження такої превентивної поліцейської 
системи набуло на території Галичини, яка після першого поділу Речі Посполитої у 
1772 р. увійшла до складу Австрії [23, с. 140]. Штучне об’єднання в один коронний 
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край українських та польських земель і їх насильнице включення до складу імперії 
сприяло поширенню ідей про незалежність та відокремлення від Австрії, а 
близькість російського кордону була передумовою для поширення на території 
Галичини революційних настроїв серед її мешканців, що становило загрозу для 
територіальної цілісності австрійської, а згодом і Австро-Угорської монархій. 
Прагнучи запобігти такому розвитку подій, австрійський уряд, здійснюючи судову 
реформу, значні зусилля скеровував також і на утворення в Галичині системи 
судових та контрольно-наглядових органів, зокрема, органів прокуратури [22, с. 51]. 
З цією метою у 1849 р. в Галичині було організовано прокуратуру, одним із завдань 
якої став нагляд за утворенням та діяльністю засобів масової інформації. 

Зокрема, 14 червня 1849 р. австрійський імператор затвердив постанову “Про 
основні риси нового судочинства”, відповідно до параграфа 29 якої при кожному 
повітовому та повітовому колегіальному суді, а також при крайових судах було 
запроваджено посади державних прокурорів [3, с. 343]. Крім того, при кожному 
Вищому крайовому суді уводили також посаду Вищого державного прокурора. 
Усвідомлюючи необхідність функціонування інституту прокуратури в Галичині та 
важливість покладених на нього завдань, австрійський уряд зосередив свою увагу на 
вдосконаленні структури та компетенції прокуратури в Галичині. З цією метою 29 
червня 1855 р., міністром юстиції Австрії було прийнято постанову, згідно з якою на 
території Галичини при Вищому крайовому суді була утворена Вища державна 
прокуратура, а також державна прокуратура, яка здійснювала свою діяльність при 
Крайовому суді у м. Львові [5, с. 520]. 

Прагнучи посилити ефективність нагляду прокуратури за діяльністю засобів 
масової інформації в Галичині, австрійський законодавець не обмежувався 
загальним законодавчим визначенням правового статусу цього органу. З цією метою 
були прийняті окремі нормативно-правові акти, в яких були визначені передумови 
утворення та порядок діяльності засобів масової інформації та врегульовували 
завдання і компетенція органів прокуратури у цій сфері. 

Імперське законодавство про порядок утворення та діяльності засобів масової 
інформації було представлене, зокрема, чотирма нормативно-правовими актами, дія 
яких поширювалася на територію королівства Галичини та Лодомерії. Усі без 
винятку акти запроваджувалися в дію патентами австрійського імператора і мали 
статус законів та положень 

Зокрема, 13 березня 1849 р. австрійський імператор прийняв патент про закон 
проти зловживань преси, який, по суті, був вдосконаленою редакцією закону про 
пресу 1848 р., оскільки містив значну кількість його застарілих та недемократичних 
положень, наприклад, щодо зобов’язання видавця сплачувати грошову заставу для 
отримання дозволу на створення видання та його обов’язку надавати екземпляр 
кожного видання органові прокуратури [1, с. 178]. Одночасно із затвердженням 
цього закону імператорським патентом було введено в дію також положення про 
процес у злочинах преси від 14 березня 1849 р. [2, с. 187]. 

З метою подальшого вдосконалення законодавства про пресу 27 травня 1852 р. 
своїм королівським патентом австрійський імператор затвердив нове положення про 
пресу [4, с. 603]. Це положення стало, по суті, першим та єдиним актом, який 
регулював відносини у сфері засобів масової інформації на території всієї 
Габсбурзької монархії. До прийняття цього акту для окремих частин імперії 
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приймалися різні законодавчі акти, що негативно відображалося на гармонізації 
системи її законодавства. 

Доволі прогресивним та значно досконалішим став затверджений патентом 
імператора Австрії новий закон про пресу від 17 грудня 1862 р. [6, с. 145]. Як 
структурно та змістовно досконаліший, новий закон мав на меті частково усунути 
все ще наявну в імперії, в тому числі й на території Галичини, цензуру, скасовуючи 
значну кількість обмежень щодо утворення засобів масової інформації. З огляду на 
це суттєвих змін у вигляді їх скорочення зазнали також і права органів прокуратури, 
зокрема, щодо здійснення нагляду за діяльністю видавництв. Закон був чинний аж 
до розпаду Австро-Угорської монархії у 1918 р. Він неодноразово вдосконалювався, 
більше того, розроблялися також його нові проекти, зокрема, проект закону про 
пресу 1902 р., який, однак, так і не був остаточно затверджений та введений у дію 
[20, с. 1]. 

Основна увага кожного з цих правових актів була спрямована на визначення 
правового статусу, передусім, суб’єктів видавничої діяльності на території 
Галичини. До них належали, зокрема, засновник видання (або у разі наявності 
декількох таких засновників – усі засновники), а також видавець такого засобу 
масової інформації. Також у цих законодавчих актах визначався перелік 
повноважень органів прокуратури та органів безпеки під час виконання ними 
функцій нагляду за законністю утворення та діяльності таких видань. 

Зокрема, відповідно до закону проти зловживань преси від 13 березня 1849 р. 
майбутні видавці для зайняття видавничою діяльністю зобов’язувалися вносити на 
рахунки органів державної влади суми коштів як грошову заставу з метою 
унеможливлення ними друку забороненої літератури [1, с. 180]. У разі порушення 
цієї заборони суму застави їм не повертали, а конфісковували як дохід держави. З 
метою здійснення їхньої реєстрації як видавців, громадяни австрійської імперії, які 
проживали на території Галичини, зобов’язувалися попередньо подати в органи 
прокуратури заяву із зазначенням назви видання, яке вони мали намір видавати, 
вказавши при цьому періодичність його виходу, а також відзначити, які статті 
(політичні чи аполітичні) там будуть друкувати. Крім того, у цій заяві подавалися 
також дані про відповідального редактора видання та директора або власника 
друкарні, яка зобов’язувалася тиражувати видання. Необхідною умовою для 
отримання права на друк була також сплата відповідної суми коштів, метою чого 
було запобігання утворенню дрібних та малотиражних видань, здійснення контролю 
за діяльністю яких з боку прокуратури було б досить ускладненим. Суми застави 
були різними і залежали від кількості мешканців регіону, в якому 
розповсюджувалося видання, а також від частоти його виходу друком. Так, 
наприклад, в разі друку видання у регіоні, кількість мешканців у якому сягала більш 
ніж шістдесят тисяч, а саме видання друкувалося більш ніж три рази на тиждень, 
сума застави становила десять тисяч гульденів [1, с. 180]. В тому разі, якщо 
періодичність друку була, наприклад, менш ніж тричі на тиждень, стягували суму у 
розмірі три тисячі гульденів. 

Після отримання дозволу на видання друком, видавець зобов’язувався надавати 
один екземпляр кожного надрукованого видання (а в разі друку періодичних видань 
– одного екземпляра кожного номера) або прокуророві або органу безпеки. Шляхом 
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закріплення у законодавстві імперії обов’язку видавців надавати екземпляр видання 
прокуратурі, держава не лише контролювала зміст цих видань, але отримувала 
також і можливість запобігати появі революційних або інших небажаних матеріалів 
у цих виданнях. У 1852 р. з метою посилення контролю ця норма була доповнена 
нормою про зобов’язання видавця за вісім днів до друку такого видання надавати 
його екземпляр для перевірки як органові прокуратури, так і органові безпеки 
[4, с. 607]. У законі про пресу від 17 грудня 1862 р. ця норма була дещо 
лібералізована скасуванням колишнього восьмиденного строку – видавець 
зобов’язувався надавати екземпляр видання органові прокуратури або органові 
безпеки перед початком друку відповідного тиражу. Законодавче закріплення такого 
обов’язку видавця призводило до того, що практично весь тираж певного видання 
міг бути конфіскований під час або після його друку і з огляду на це не потрапляв до 
читачів. Так, наприклад, 14 липня 1890 р. за наказом прокурора державної 
прокуратури у м. Львові було конфісковано майже весь тираж (796 екземплярів) 
часопису “Червона Русь” від 15 листопада 1890 р. [25, с. 2]. Причиною конфіскації 
стала розміщена у цьому часописі стаття “Отзыв к русским послам”, які, як 
зазначалося “…не щадять сил своїх та зусиль для захисту прав руського народу в 
Галичині” [25, с. 6]. 

Органи прокуратури наділялися не лише правом надання дозволів на 
видавництво засобів масової інформації, але також і правом посвідчення 
припинення їхньої діяльності. Лише після офіційного підтвердження з боку 
прокуратури на адресу крайової фінансової дирекції щодо припинення друку 
видання, його засновник мав право повернути попередньо внесену ним суму 
застави. 

Наділяючи органи прокуратури функцією контролю за діяльністю преси в 
Галичині, австрійський імператор затвердив своїм королівським патентом також і 
положення про процес у справах проти преси від 14 березня 1849 р. Досить 
недосконале це положення вже не закріплювало окремих основоположних 
принципів судового розгляду, характерних для попередніх нормативно-правових 
актів, зокрема, принципу колегіального розгляду кримінальних справ, що полягало у 
відсутності визначення порядку утворення списків присяжних. 

Для виконання функції нагляду за діяльністю преси в Галичині органи 
прокуратури мали право розслідувати всі злочини у справах преси, вчинені у їх 
округах. Обвинувальний процес у справах проти свободи преси був публічним та 
усним. За наявності вимоги прокурора суд міг визнати кримінальну справу як таку, 
розгляд якої мав бути проведений у закритому режимі. Обвинувачення у суді міг 
підтримувати не лише прокурор, але також і приватний обвинувач – громадянин 
Австрії. Однак, як свідчила практика судів у Галичині, кількість таких скарг 
приватного обвинувачення була надзвичайно малою і у своїй переважній більшості 
стосувалася злочинів проти життя та здоров’я [26, с. 2]. 

Положення про процес у справах проти преси від 14 березня 1849 р. не 
передбачало права сторін процесу на апеляційне оскарження рішення суду першої 
інстанції. Учасники процесу могли скористатися виключно правом касаційного 
оскарження при Вищому судовому та касаційному трибуналі (Oberste Gerichts- und 
Kassationshof) [2, с. 199]. Водночас, як прокуратура, так і обвинувачений або його 
захисник не могли оскаржувати факт недослідження або неповного дослідження 
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окремих доказів у справі, а лише звертати увагу касаційного суду на неправильне 
застосування судом першої інстанції законодавства імперії або вчинення ним суттєвих 
процесуальних порушень під час розгляду справи. У разі задоволення касаційної 
скарги на підставах порушення судом першої інстанції законодавства імперії, Вищий 
судовий та касаційний трибунал виносив нове рішення у справі. У разі вчинення 
процесуальних порушень під час розгляду справи, трибунал скеровував справу на 
новий судовий розгляд, надаючи судові першої інстанції вказівки щодо проведення 
нового судового розгляду з метою уникнення нових порушень. 

Починаючи з 1849 р., органи прокуратури здійснювали жорсткий нагляд за 
видавничою діяльністю засобів масової інформації, забороняючи або вилучаючи з 
обігу статті, що містили образи членів імператорської сім’ї, були спрямовані на 
підрив державного ладу, пропагували революційні погляди тощо. Особлива 
активність органів прокуратури в Галичині пояснювалася не лише наявністю 
значної кількості засобів масової інформації в Галичині, але також і її близькістю до 
російського кордону, що сприяло поширенню проросійських настроїв серед галичан 
та розповсюдженню революційної літератури. 

Беручи участь у судових розглядах справ проти преси, органи прокуратури в 
Галичині підтримували державне обвинувачення у таких справах та домагалися 
заборони друку видань або вилучення вже надрукованих тиражів з обігу. З цією 
метою прокуратура наділялася правом звернення до поліції з вимогою конфіскації 
уже надрукованих видань у тому разі, якщо вважала, що у них порушено 
встановлені законом вимоги щодо їх реєстрації чи розповсюдження, або якщо їхній 
зміст суперечив законодавству імперії. Цей перелік підстав, за яких органи 
прокуратури мали право надавати такі вказівки, був вичерпним – в усіх інших 
випадках правом вилучення таких видань наділяли виключно суд, до якого з 
відповідним поданням зобов’язаний був звернутися прокурор. У разі конфіскації 
друкованого видання органами поліції, вони зобов’язані були протягом двадцяти 
чотирьох годин відзвітувати прокурору щодо проведення такого вилучення. 
Наприклад, 18 квітня 1878 р. державна прокуратура у м. Львові звернулася до 
комісара поліції у м. Львові з наказом про вилучення усього тиражу часопису 
“Dwutygodnik polski” № 12 від 16 квітня 1878 р. [24, с. 1]. Після цього вилучення 
державний прокурор звернувся до Крайового суду у м. Львові із заявою про 
знищення усього тиражу та про подальшу заборону розповсюдження цього випуску. 
Обґрунтовуючи свою позицію, державний прокурор стверджував, що слова однієї зі 
статей “…і може перестанемо … споглядати на щасливіших сьогодні від нас … 
утиснених народів” є такими, що суперечать законодавству імперії. 

Списки заборонених видань, а у разі накладення заборони друку на періодичні 
видання – також і списки номерів таких видань, систематично публікували в 
офіційних державних засобах масової інформації австрійської, а згодом і Австро-
Угорської імперії, зокрема, у “Віденській газеті”. 

Аналіз архівних матеріалів Центрального державного історичного архіву 
України у м. Львові, а також літературних джерел дає підстави зробити висновок 
про те, що значна частина заборонених до друку видань містила статті, автори яких 
критично висловлювалися на адресу імператорів Європи. Зокрема, 6 серпня 1870 р. 
Крайовий суд у м. Львові за поданням державної прокуратури у м. Львові заборонив 
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подальше розповсюдження № 15 журналу “Szczutek” у зв’язку з появою у ньому 
карикатури на російського імператора [9, с. 1]. 

Значна частина заборон щодо розповсюдження друкованих видань була 
зумовлена також наявністю у них матеріалів, в яких містилися несхвальні відгуки 
щодо державного ладу монархії. Наприклад, 18 січня 1895 р. за поданням державної 
прокуратури у м. Львові Крайовий суд у м. Львові заборонив поширення газети 
“Сатир” з огляду на наявність у ній статті з такими критичними відгуками [11, 1]. 

Відносна близькість до Галичини російських кордонів сприяла поширенню 
серед її жителів революційних поглядів та переконань, що створювало сприятливі 
умови для поширення в Галичині таких вчень, в тому числі й за допомогою засобів 
масової інформації. Прагнучи запобігати цим процесам, органи прокуратури в 
Галичині скеровували свою особливу увагу і на заборону друку видань, які містили 
таку інформацію або у них конфісковували уже надруковані тиражі. Наприклад, 23 
грудня 1894 р. державна прокуратура в Галичині домоглася судової заборони 
подальшого розповсюдження № 272 журналу “Діло” у зв’язку з наявністю у цьому 
виданні статті “Віче радикалів у Львові” [10, с. 1]. 

Також 22 квітня 1895 р. за поданням державної прокуратури Крайовий суд у 
м. Кракові заборонив поширення на території імперії журнал “Власність у 
минулому, сучасному та майбутньому. Характеристика вступу в соціалізм з 
полемікою проти німецького рейхсдепутата Євгена Ріхтера” [17, с. 1]. 

На підставі аналізу та вивчення діяльності органів прокуратури щодо 
здійснення ними нагляду за утворенням та діяльністю засобів масової інформації 
можемо стверджувати, що саме у цій сфері найчіткіше проявлялася репресивна 
функція органів прокуратури в Галичині. Наділені значними контрольними 
повноваженнями щодо здійснення видавничої справи та організації контролю за 
нею, органи прокуратури здійснювали нагляд за друком преси, забороняючи або 
конфісковуючи ті видання, матеріали яких містили загрозу для австрійської, а 
згодом і Австро-Угорської імперій. Беручи активну участь у судових процесах 
проти свободи преси в Галичині, органи прокуратури перешкоджали у реалізації 
українцями своїх прав та свобод, негативно впливаючи та стримуючи, отже, 
державотворчі процеси в Галичині. 

__________________________ 
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Розглянуто правове становище Галицького станового сейму в державному 

апараті Австрії. 
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У сучасних умовах розвитку демократичних інститутів України важливим є 

звернення до національного досвіду державотворення. Певний інтерес в 
історичному аспекті має аналіз правового статусу Галицького станового сейму 
(1775–1848 рр.). Це питання не є новим в історико-правовій науці. Фрагментарно 
його торкалися у своїх працях такі дослідники як В. Кульчицький, Б. Тищик, 
В. Гончаренко, І. Настасяк та ін. Проте деякі питання залишаються недослідженими. 

Унаслідок першого поділу Польщі (1772 р.) Галичину захопила Австрія, а 
1774 р. за Кючук-Кайнарджійським миром, укладеним між Росією і Туреччиною, 
вона захопила Буковину. Ще у першій половині XVI ст. (1526 р.) Австрія поширила 
владу на Угорщину, в складі якої перебувало Закарпаття. Отже, у другій половині 
XVIII ст. усі західноукраїнські землі опинилися під владою Австрійської монархії. 
Загарбавши Галичину, австрійський уряд штучно об’єднав українські та польські 
землі в один адміністративний так званий Коронний край з центром у Львові, 
надавши офіційні назви Східній та Західній Україні [1]. 

Після захоплення Галичини австрійська влада видала сувору заборону організації 
будь-яких публічних з’їздів чи нарад, ліквідувавши інститут сеймиків. Як виняток, 
лише у грудні 1773 р. було дозволено проведення зборів шляхти в окремих циркулах 
для проведення виборів делегатів до холдової акції. Попри застереження Відня 
шляхта розтлумачила такий збір як сеймики і ухвалила для своїх делегатів інструкцію 
[2]. Австрійський імператор був обурений цим рішенням. З цієї причини наступні 
вибори делегатів до холдової акції зі Західної Галичини відбулись аж у 1796 р. під 
суворим наглядом губернатора Яна Вацлава фон Маргеліка [3]. 

Отож, у Галичині утворився вакуум представницького органу влади на 
регіональному рівні. Цей вакуум спричинив незручності в управлінні та 
невдоволення групи польських магнатів і шляхти. З метою ліквідації цього 
несприятливого явища імператор видав 13 червня 1775р. патент, яким було утворено 
Галицький становий сейм [4]. Він мав обмежену компетенцію та знаходився під 
повним контролем центральної влади. Польський вчений Б. Лозинський так 
охарактеризував цей правовий інститут: “У порівнянні з живою і багатою традицією 
польського парламентаризму такий сейм був карикатурою” [5]. 

Проте патент 1775 р. протягом правління Марії Терези не був реалізований. 
Його було втілено в життя за правління Йосифа ІІ у 1782 р. Регламентацію його 
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діяльності також дещо змінено, зокрема було обмежено участь в сеймі духовенства. 
Цього ж року відбулась інавгурація Галицького станового сейму та перше засідання, 
проведене в приміщенні колишнього єзуїтського костелу. У ньому взяли участь 230 
депутатів [6]. 

Згідно з патентом 1775 р. Галицький становий сейм складався з магнатів, 
шляхти та представників міст. До магнатів належали князі, графи, барони, 
архієпископи, єпископи й інші інфулати римо- і греко-католицького обрядів. Серед 
шляхти право участі в сеймі мали лицарі, прелати і канонники, які спалачували 
щорічно 75 ренських (тобто 300 польських злотих) домінікальної контрибуції. Як 
для магнатів, так і для шляхти вимагали особистої участі в засіданнях сейму. 

Магнати і лицарі могли брати участь у роботі сейму за умови відсутності у них 
подвійного громадянства (sujets mixtes). До них належали особи, нерухома власність 
яких унаслідок поділів Польщі опинилась на території різних держав, а також особи, 
землі яких були розміщені у Галичині, але самі вони постійно проживали за межами 
австрійських володінь. 

Міста займали у сеймі скромне представництво – два депутати від Львова. 
Марія Терезія пообіцяла іншим містам, що вони згодом отримають право 
представництва у сеймі, однак ні вона, ні її послідовники не виконали своїх 
обіцянок, а тому участь у сеймі міст була символічною. 

Компетенція Галицького станового сейму була досить вузькою. До його відання 
належала сфера формування крайової податкової політики. Крім того, він видав свої 
висновки, які надсилали до Придворної канцелярії і у формі подань їх розглядав 
імператор. Сесії сейму за патентом 1775 р. повинні були відбуватись раз на рік. На 
сесії головуючим був губернатор. Галицький становий сейм формував свій 
виконавчий орган – Становий комітет, який складався з трьох магнатів і трьох 
представників шляхти. Становий комітет виконував для урядової адміністрації 
функцію дорадчого органу. Персональний склад Станового комітету шляхом 
таємного голосування обирав сейм та затверджував імператор [7]. 

Історія становлення і розвитку мови діловодства Галицького станового сейму є 
не менш складною, ніж історія діяльності цього органу. На початку встановлення 
австрійської влади у Галичині, зокрема актами і рекомендаціями імператриці Марії-
Терезії протягом 1772–1774 років, було закріплено як офіційну латинську мову. З 
утворенням Галицького станового сейму саме цією мовою велося його діловодство. 
Відповідно до указу імператора Йосифа ІІ від 1790 р. замість латинської мови як 
офіційна мова діловодства сейму мала бути введена німецька мова. Але така норма 
не влаштовувала польськомовних депутатів, які переважали у Галицькому 
становому сеймі. Отож, між Йосифом ІІ і більшістю депутатів Галицького станового 
сейму почалося протистояння. Наслідком цього протистояння було те, що указ 
1790 р. так і не набув чинності. Законодавець вирішив не торкатися цього болючого 
питання, щоб не провокувати конфлікт знову. Неймовірно, але вплив у державі 
польської шляхти був настільки великим, що їм вдалося скорегувати волю самого 
імператора. Отож, був штучно створений законодавчий вакуум закріплення 
офіційної мови діловодства на території Галичини. Ця прогалина австрійського 
законодавства була ліквідована імператорським листом 18 лютого 1826 р. Цей акт 
визнав остаточно офіційною мовою німецьку. До кінця функціонування Галицького 
станового сейму вона й була офіційною мовою його діловодства [8]. 
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Протягом правління Йосифа ІІ сейм скликали тричі, а саме у 1784 р., 1786 р., і 
1788 р. Виключною метою його засідань було обрання членів Станового комітету. 
Галицький становий сейм не мав реальних повноважень впливу на ситуацію в краю, 
а також неналежно представляв інтереси шляхти. Серед прийнятих ним актів 
потрібно звернути увагу на патент, ухвалений 24 червня 1784 р., який стосувався 
питання такси у домінікальних судах. Лише в 1790–1791 рр. на фоні ліберальної 
політики Леопольда ІІ, сейм і його Становий комітет активно розвинули свою 
діяльність, виступачи проти урбаріальної реформи, закладеної у Хартії Леопольда 
(“Charta Leopoldina”) [9]. За правління імператора Франца ІІ аж до закінчення 
наполеонівських воєн Галицький становий сейм не зібрався жодного разу [10]. 

У 1790 р. група польських депутатів сейму запропонувала імператору 
Леопольду ІІ затвердити конституцію для Галичини (Велика хартія вільності для 
Галичини). Ініціаторами такого проекту були князь С. Яблоновський, граф 
Ю. Оссолінський, граф Я. Банківський, М. Потоцький і Ян з Батова. Текст 
документа складався з 9 розділів і 53 статей. У першому розділі було висвітлено 
питання суспільного ладу та громадянських прав. Другий і третій розділи 
розглядали організацію та сферу повноважень законодавчої влади. Четвертий, 
п’ятий і шостий розділи стосувалися особливостей правового становища 
адміністративних органів. Сьомий розділ регламентував судочинство. Восьмий 
розділ складався із статей щодо військових та господарських справ. Дев’ятий 
визначав засади, на яких Галичина отримувала автономію у складі Австрії [11]. 

Основними пропозиціями цього проекту були: 
1) поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову; 
2) перехід Австрійської держави з унітарної імперії на федеративну монархію; 
3) розширення повноважень сейму, надання йому законодавчої влади; 
4) закріплення рівного і загального виборчого права з майновим і віковим 

цензом; 
5) надання Галичині рівного з Австрією, Угорщиною та Чехією правового 

статусу; 
6) уведення інституту “адвокатів підданих”. 
Конституція Галичини не була затверджена і не набула чинності. Історики 

вважають, що це пов’язано з несподіваною смертю імператора у 1792 р. Федеральну 
концепцію було реалізовано в Австрії аж у 1848 р. 

У 1802 р. віденський уряд вирішив скликати Галицький становий сейм. Однак 
з’ясувалось, що юридична дія патентів 1775 і 1782 рр. поширилася на територію не 
тільки Східної, але й Західної Галичини. Побоюючись, що сейм внаслідок такого 
приєднання надто розшириться, уряд подав у губернію проект, яким уповноважив 
шляхту обирати від кожного циркулу по одному представникові до сейму. На стадії 
обговорення проекту з Придворною канцелярією його було відхилено, щоб 
запобігти загрозі повернення старих польських сеймиків [12]. 

У 1815 р. відбувся Віденський конгрес, в якому Австрію було зобов’язано до 
утворення правового інституту для Галичини і Лодомерії, який забезпечив би 
збереження їх нації. Тому 13 квітня 1817 р. на основі законодавства Йосифа ІІ було 
прийнято патент, який проводив ґрунтовну реформу сейму. Цей акт не посилював 
становища Галицького станового сейму щодо австрійської влади, однак збільшував 
його значення [13]. 
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Відповідно до патенту 1817 р. Галицький становий сейм складався з чотирьох 
станів: магнати, духовенство, лицарі (шляхта), міщанство (з королівських міст). 
Серед духовенства були представлені архієпископи, єпископи, ігумени, а також 
обрані капітулами римо-, греко- і вірмено-католицького обрядів. Римо-католицький 
єпископ наділявся званням Примаса (першою особою духовенства) Королівства 
Галичини і Лодомерії з відповідними правами і привілеями [14]. 

Стан магнатів охоплював усіх князів, графів і баронів як Галичини і Буковини, 
так і інших країв Австрійської монархії. До лицарського стану належали шляхтичі, 
які на підставі документів чи свідчень підтвердили своє походження і були записані 
у галицьку метрику. Серед магнатів виділялися Великий маршал, Великий охмістер, 
Великий кухмістер, Великий підкоморій, Великий ловчий, Великий конюший, 
Великий сокольничий, Великий чашник, Великий креденценз. Серед шляхти – 
архистольник, віце-маршал, віце-підкоморій, мечник, підскарбник, віце-кредеценз, 
крайник, хорунжий [15]. 

Стан міщанства складався з двох депутатів від Львова. Хоча імператорський 
декрет містив застереження щодо можливого розширення прав інших королівських 
міст, але жодне інше місто так і не було представлене у Галицькому становому 
сеймі. Ректор Львівського університету за посадою ставав депутатом сейму 
автоматично. 

У структурі виконавчого органу сейму (Становому комітеті) утворювались 
чотири відділи: у справах управління, у справах суспільних прибутків, у справах 
шляхетських метрик і в справах шкіл. До складу комітету входили по два 
представники від магнатів, духовенства та шляхти і один від міщан. Становий 
комітет отримав службовий персонал й архів [16]. 

Головою сейму і його виконавчого органу був губернатор. Він вів його 
засідання, визначав порядок ведення підрахунку голосів депутатів і черговість 
обговорень. 

Діяльність Галицького станового сейму у ХІХ ст. не була життєво важливим 
явищем для краю, а депутати часто ігнорували його засідання. У 20–30-х роках на 
сеймовій сесії збиралося не більше 70 осіб. У 1837 р. у лицарському стані засідало 
лише 18 депутатів. У 40-х роках явка депутатів збільшилась. Сейм обговорював 
лише окремі важливі питання: існування панщини, будови залізниці до Львова, 
організації Земського кредитного товариства та ін. [17]. 

Останнє пленарне засідання сейму відбулося 27 вересня 1845 р. На ньому були 
присутні 143 депутати, у тому числі 32 магнати і 93 лицарі. 

Ідея правового інституту Галицького станового сейму була прогресивною і 
демократичною, однак нерівність представництва станів у ньому та повна 
підконтрольність виконавчій владі не дали змоги йому стати тим органом, який був 
справді необхідним для населення Галичини і Буковини в цей історичний період. 
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Розкрито етапи формування суду присяжних у Правобережній Україні за 
статутами 1864 р. Визначено різницю складу суду присяжних для повітових і 
губернських міст. Наведені результати дослідження розподілу присяжних 
засідателів за майновим станом, віком, освітою та вірою. 

Ключові слова: суд присяжних, судові статути, персональний склад, ценз, вік, 
освіта, віра. 

 
Ефективність функціонування майбутньої реформованої судової системи в 

Україні значною мірою залежатиме від того, наскільки повно буде враховано в її 
організації та діяльності досвід розвинутих країн світу й вітчизняний історико-
правовий досвід. Зокрема це стосується діяльності суду присяжних, який 
задекларовано і у Конституції України, і у відповідному законі [1]. На теренах 
Правобережної України суд присяжних було введено за судовими Статутами 1864 р. 
у 1869 р. Він проіснував до 1919 р. Однак історико-правові аспекти його 
функціонування ще достатньо не досліджені. 

Аналіз результатів дослідження суду присяжних царської Росії [2, 3], а також 
особливостей його функціонування в Україні [11] свідчить про відсутність 
ґрунтовних наукових знань з цього питання. Зокрема на сьогодні немає дослідження 
складу суду присяжних. А тому, метою цієї статті є всебічний аналіз складу суду 
присяжних у Правобережній Україні. 

Склад присяжних засідателів формувався за декілька етапів: 1) формування 
загальних списків присяжних; 2) вибір із цих списків чергових та запасних 
присяжних засідателів; 3) формування за жеребом особливого списку чергових і 
запасних присяжних засідателів; 4) визначення за жеребом основних та запасних 
присяжних для участі в тому чи іншому сесійному засіданні. Кожен з цих етапів 
реалізовували відповідні органи. Загальний список присяжних засідателів того чи 
іншого повіту, а також список чергових та запасних присяжних створювала 
тимчасова комісія на основі чинного цензу за віком, майновим станом, рівнем освіти 
тощо. Склад особливого списку чергових та запасних присяжних засідателів 
формував на основі жеребу голова окружного суду. Це було зафіксовано у протоколі 
публічного засідання суду. Зокрема зазначалося, що голова суду, взявши 60 карток з 
іменами чергових присяжних засідателів перевіряв їх і поміщав в урну. Потім з неї 
випадково виймав по одній 30 карток, оголошуючи зазначені в них прізвища, які 
секретар суду вносив до особливого списку чергових присяжних засідателів для 
участі у розгляді кримінальних справ, що мали заслуховувати упродовж сесійного 
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засідання окружного суду в тому чи іншому повітовому або губернському місті. 
Аналогічно із запасних присяжних засідателів чергового списку формували 
особливий список із трьох запасних присяжних для участі в розгляді кримінальних 
справ, що мали заслуховуватися на засіданні цього суду. 

Список комплектних основних та запасних присяжних на те чи інше сесійне 
засідання окружного суду формував голова суду на основі жеребу з тих присяжних, 
що з’явилися на сесію відповідно до особливого списку чергових і запасних 
засідателів. 

З огляду на це, для дослідження складу присяжних засідателів користувалися 
різними їх списками: загальним списком основних та запасних присяжних 
засідателів; списком чергових та запасних присяжних, що планувала тимчасова 
комісія на ту чи іншу сесію окружного суду; особливим списком чергових та 
запасних присяжних, що формував окружний суд на підставі жеребу. 

Загальні та чергові списки присяжних засідателів Вінницького окружного суду 
збереглися в державному архіві Вінницької області (ДАВО) [5]. Чергові списки 
основних та запасних присяжних засідателів Київського та Житомирського окружних 
судів аналізувалися за даними газет, відповідно, “Киевских губернских ведомостей” 
[7, 8, 9] та “Волынские губернских ведомостей” [4]. Аналіз складу присяжних 
засідателів Одеського окружного суду виконано за опублікованим списком [10]. 

У результаті опрацювання згаданих списків присяжних засідателів окружних 
судів Правобережної України передусім досліджені закономірності розподілу 
присяжних за соціальним станом (табл. 1, 2). 

З’ясовано, що склад суду присяжних окружних судів у повітових і губернських 
містах суттєво відрізнявся. Зокрема для суду присяжних повітових міст характерним 
є домінування у його складі селян (понад 40%) та незначна кількість міщан (менше 
16%). Водночас у складі суду присяжних губернських міст та м. Одеси (яке на той 
час не було губернським містом) домінують присяжні засідателі соціального стану, 
означеного як “інші” (понад 38%). До цього стану належать здебільшого різні 
фахівці. Відсоток селян дворян у складі суду присяжних губернських міст та їхніх 
повітів не перевищує 24%. Зокрема для суду присяжних м. Києва їх відсоток у 
складі є майже однаковим (відповідно, 11,78 та 11,3%). Для м. Житомира та м. 
Одеси маємо дещо іншу ситуацію. Селян у складі цього суду для м. Житомира є 
майже такий же відсоток, як і дворян для м. Одеси (відповідно, 8,5 та 7,7%). 
Водночас відсоток дворян для м. Житомира є дещо більшим від відсотка селян для 
м. Одеси (відповідно, 23,5 та 18,1%). 

Таблиця 1 
Розподіл основних присяжних засідателів за соціальним станом у складі 

окружних судів повітових міст за даними чергових списків 
Відсоток у складі,% Назва окружного суду та 

період дослідження 
Обсяг 
вибірки, 
осіб 

Селяни Дворяни Міщани Інші 

Київський 
(1883–1888 рр.) 

4532 44,8 23,2 16,0 19,0 

Житомирський 
(1892–1894 рр.) 

3151 42,3 25,3 13,4 19,0 

Вінницький 
(1909–1918 рр.) 

3568 52,2 19,0 15,5 13,3 
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Таблиця 2 
Розподіл присяжних засідателів за соціальним станом у складі окружних судів 

 губернських міст Правобережної України та м. Одеси 

Відсоток у складі,% 
Назва міста 

Обсяг 
вибірки, 
осіб Селяни Дворяни Міщани Інші 

Київ 
(1883–1888 рр.) 1017 11,7 11,2 15,2 61,8 

Житомир 
(1892 рр.) 684 8,5 23,5 23,2 44,7 

Одеса 
(1904 рр.) 1721 18,1 7,7 35,7 38,5 

 
Дослідження фаху присяжних засідателів, що належать до соціального стану 

“інші”, за даними загального списку міського голови та політцмейтера м. Житомира 
(дані 1892 р.) дало змогу встановити, що більш ніж третина присяжних цього стану є 
чиновниками (табл. 3). 

Таблиця 3 
Розподіл присяжних засідателів соціального стану “інші” за фахом  

(Житомирський окружний суд, 1892 р.) 

 
 

Фах 
 
 
 

 
Показник 

К
уп
ці

 

Чи
но
вн
ик
и 

В
ій
сь
ко
ві

 

П
оз
аш

та
тн
і в
чи
те
лі

 

В
ід
ст
ав
ні

 ч
ин
и 

Бе
з ч

ин
у 

П
оч
ес
ні

 г
ро
ма
дя
ни

 

Ра
дн
ик
и 

Ін
ш
і 

У
сь
ог
о 

Частота, осіб  42 113 38 20 42 24 13 6 8 306 

Відсоток,% 13,7 36,9 12,4 6,5 13,7 7,8 4,2 2,2 2,6 100 

 
Купців та осіб у відставці є однаковий відсоток (13,7%). Майже такий же 

відсоток належить особам військового чину (12,4%). 
Важливою характеристикою суду присяжних є майновий стан присяжних 

засідателів. Його дослідили на прикладі присяжних засідателів Балтського повіту 
Вінницького окружного суду, сформованого у 1816 р. [6]. Майновий стан 
присяжних оцінювали за трьома категоріями: 1) обсягом земельного наділу (М1); 
2) вартістю нерухомого майна (М2); 3) отримуваною платнею та доходом від 
капіталу, заняття, ремесла тощо (М3). На підставі аналізу та математичного 
опрацювання архівних даних визначене такі характеристики. Майновий стан (М) 
кожного присяжного засідателя складається з однієї або декількох (максимально 
трьох) категорій (табл. 4). 
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Таблиця 4 
Розподіл присяжних засідателів за майновим станом 

Майновий ценз М1 М2 М3 М12 М13 М23 М123 Всього 

Частота, осіб 8 27 15 70 2 7 73 202 

Відсоток,% 4,0 13,1 7,0 35 0,9 3,0 36,0 100 
 
У складі суду присяжних є найбільше присяжних з майновим станом, що 

складається з усіх трьох категорій (М1,2,3) (36%). Відсоток присяжних з майновим 
станом, що складається із земельного наділу та нерухомого майна (М12), становить 
35%. Менше ніж одним відсотком присяжних характеризується майновий стан, що 
складається із першої (земельного наділу) та третьої (отримуваної плати та доходу) 
категорій (М13). Окрім того, з’ясовано, що обсяг земельного наділу змінюється у 
великому діапазоні – від однієї до 2684,6 десятин. Вартість нерухомого майна 
окремих присяжних оцінюють в межах 250–15000 руб, отримувана плата і дохід від 
капіталу, заняття, ремесла – від 100 до 9000 руб. 

Однією з характеристик складу присяжних засідателів є їхній вік. Цю 
характеристику визначили на підставі архівних даних Вінницького окружного суду 
[5] та опублікованого списку присяжних засідателів Одеського окружного суду [10]. 
Математичне опрацювання цих даних дало змогу з’ясувати розподіл віку присяжних 
засідателів відносно їх соціального стану (табл. 5). 

Таблиця 5 
Головні статистичні характеристики розподілу присяжних засідателів 

 різного соціального стану за віком 

Соціальний стан 
Назва характеристики 

Селяни Дворяни Міщани Інші 

Вінницький окружний суд 
Середньоарифметичне, років 47,45 46,67 48,54 47,50 
Середньоквадратичне, років 8,69 10,85 9,93 8,59 

Одеський окружний суд 
Середньоарифметичне, років 47,14 44,31 45,83 44,56 
Середньоквадратичне, років 9,03 9,92 10,22 10,29 
 
Аналіз отриманих даних свідчить про те, що присяжні засідателі трьох 

соціальних груп Одеського окружного суду в середньому на 2–3 роки молодші від 
їхніх колег з Вінницького окружного суду. Лише вік селян обидвох судів є майже 
однаковим. Пояснити різницю у віці присяжних засідателів цих двох окружних 
судів, очевидно, можна швидшими темпами формування майнового цензу портового 
міста (м. Одеси) порівняно з темпами формування майнового цензу населення 
повітового міста, яким на той час була Вінниця. 

Важливими характеристиками складу присяжних засідателів є їхні освіта та 
віра. Очевидно, що ці характеристики певним чином впливають на об’єктивність 
вироків, що їх виносить суд присяжних. Початкові дані щодо освіти та віри 
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присяжних засідателів збереглися у загальних списках Одеського та Вінницького 
окружних судів, що є, відповідно, у фондах наукової бібліотеки м. Одеси [10] та 
державному архіві Вінницької області [5]. Математичне опрацювання цих даних 
уможливило оцінення розподілу присяжних засідателів різного соціального стану за 
видом освіти (табл. 6). На основі початкових даних виділено сім видів освіти: 
малограмотні, грамотні, з домашньою освітою, із закінченим училищем, з 
середньою освітою, із закінченою гімназією, з університетською освітою. У 
результаті оцінення розподілу присяжних засідателів різних соціальних станів за 
видом освіти визначено такі статистичні закономірності: малограмотних присяжних 
засідателів найбільше серед селян (21%). 

Таблиця 6 
Розподіл присяжних засідателів різних соціальних станів за видом освіти  

(Одеського та Вінницького окружних судів) 

  
 

Вид освіти 
 
 

Соціальний  
стан 
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Частота, осіб 
Селяни 168 586 36 6 1 4  0 801 
Дворяни 4 74 10 7 25 11 13 144 
Міщани 9 207 49 2 3 4 4 278 
Інші 6 65 21 12 22 6 33 165 
Сума 187 932 116 27 51 25 50 1388 
Відсоток 
загальний,% 13,5 67,1 8,4 1,9 3,7 1,8 3,6 100 

Відсоток відносно соціального стану,% 
Селяни  21,0 73,2 4,5 0,7 0,1 0,5 0,000 100 
Дворяни  2,8 51,4 6,9 4,9 17,4 7,6 9,0 100 
Міщани  3,2 74,5 17,6 0,7 1,1 1,4 1,4 100 
Інші  3,6 39,4 12,7 7,3 13,3 3,6 20,0 100 

 
Грамотних селян як і грамотних міщан у складі суду присяжних є майже 

однаковий відсоток (відповідно, 73,2 та 74,5%). Окрім того, визначено, що відсоток 
грамотних присяжних засідателів є найбільшим для всіх соціальних станів. Із 
домашньою освітою найбільший відсоток (17,6%) належить міщанам, а найменший 
– селянам (4,5%). Із закінченим училищем відсоток присяжних засідателів, що 
належить до стану “інші”, є найбільшим (7,3%). Середню освіту найчастіше мають 
дворяни (17,4%). Серед них також найбільший відсоток є із закінченою гімназією 
(7,6%). Водночас найбільший відсоток (20%) присяжних засідателів із закінченим 
університетом є серед соціального стану “інші”. 
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Таблиця 7 
Розподіл присяжних засідателів Вінницького окружного суду за вірою 

 
Віра 

 
 
 

Показники П
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Іу
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Л
ю
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ш
а 

У
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Частота, осіб 1068 183 77 56 23 3 1410 

Відсоток,% 75,7 13,0 5,5 4,0 1,6 0,2 100 

 
Таблиця 8 

Розподіл присяжних засідателів різних соціальних станів  
Житомирський окружного суду за вірою 

 
           Віра 

 
Стан 

Православ-
ні Католики Старообря-

дці Іудеї Лютерани Усього 

Частота, осіб 

Селяни 431 6 0 1 0 438 

Дворяни 71 225 0 0 0 296 

Міщани 96 27 3 33 1 160 

Інші 184 57 1 15 4 261 

Сума 782 315 4 49 5 1155 
Відсоток 

загальний,% 67,7 27,3 0,3 4,2 0,4 100 

Відсоток відносно соціального стану,% 

Селяни 98,4 1,4 0 0,2 0 100,0 

Дворяни 24,0 76,0 0 0 0 100,0 

Міщани 60,0 16,9 1,9 20,6 0,6 100,0 

Інші 70,5 21,8 0,4 5,7 1,5 100,0 

 
Дослідження розподілу присяжних засідателів за вірою виконували на підставі 

архівних матеріалів Житомирського та Вінницького окружних судів. Математичне 
опрацювання даних дало змогу визначити суттєву різницю цього розподілу для 
зазначених судів (табл. 7, 8). Зокрема, з’ясовано, що для обидвох судів відсоток 
присяжних православної віри є найбільшим, однак із значною різницею відносно 
цих судів (відповідно 67,7 та 75,7%). На другому місці за чисельністю є присяжні 
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католицької віри. Водночас, у складі суду присяжних католиків є більше у 
Житомирському окружному суді (27,3%) ніж у Вінницькому (13,0%). Така сама 
картина із відсотком присяжних іудейської віри (5,7 та 4,0%). Що стосується 
присяжних засідателів старого обряду, то у Вінницькому окружному суді їх на 
порядок більше, ніж у Житомирському (0,4 та 5,5%). Відсоток присяжних 
засідателів лютеранської віри в обидвох судах є майже однаковим (1,5 та 1,6%). 

Що стосується розподілу присяжних засідателів різних соціальних груп за 
вірою, то на прикладі Житомирського окружного суду бачимо, що найбільше 
католиків є серед дворян (76%). Серед усіх інших соціальних станів домінують 
присяжні засідателі православної віри. Присяжних засідателів іудейської та 
старообрядної віри є найбільше серед міщан (відповідно, 20,6 та 1,9%). 

Висновки. 1. Визначена відмінність розподілу присяжних засідателів за 
соціальним станом для губернських та повітових міст окружних судів 
Правобережної України, яка характеризується домінуванням, відповідно, фахівців 
(соціального стану “інші”) та селян у складі суду присяжних, унеможливлювала 
забезпечення в окремих сесійних засіданнях його однорідності за станом, що не 
виключає впливу цього явища на об’єктивність вироків. 

2. Диференціація майнового стану присяжних засідателів на три категорії дала 
змогу виявити закономірність їх розподілу за цим станом – найбільший відсоток  
присяжних (36%) мають майновий стан, що складається з усіх трьох категорій, а 
найменший відсоток присяжних (1%) мають майновий стан, що складається із 
земельного наділу та отримуваної платні і доходу. 

3. Середній вік присяжних засідателів різного соціального стану окремих судів 
відрізняється на 1–3 роки. Різницю у віці присяжних засідателів окружних судів міст 
Вінниці і Одеси пояснюють різними темпами набуття ними майнового цензу у 
повітовому та промисловому містах. 

4. Розподіл присяжних засідателів за рівнем освіти для окремих їх соціальних 
станів є неоднаковим. Найчастіше, незалежно від соціального стану, присяжні 
засідателі належать до категорії “грамотні”. Зазвичай малограмотними є селяни, а із 
вищою освітою (закінченим університетом) – присяжні, що належать до соціального 
стану “інші”, де домінують фахівці. 

5. Присяжні засідателі окружних судів здебільшого православної та католицької 
віри. Присяжних засідателів іудейської та старообрядної віри найбільше серед 
міщан. 

__________________________ 
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В Україні в період розвитку ринкових відносин, адаптації системи охорони 

здоров’я до нових економічних умов особливої актуальності набуває питання зміни 
підходу до порядку видачі ліцензії на здійснення господарської діяльності у сфері 
охорони здоров’я і залучення до цього процесу місцевих органів. Його неодноразово 
обговорювали в літературі, на багатьох конференціях та нарадах. Необхідність його 
вирішення визнавалася та підкреслювалася у багатьох офіційних документах [1; 2; 
3; 4; 5] тощо. Проте до цього часу це питання залишається невирішеним. 

Метою статті є обґрунтування необхідності зміни підходу до порядку видачі 
ліцензії на здійснення господарської діяльності у сфері охорони здоров’я та 
визначення відповідного кола суб’єктів ліцензування. 

Для реалізації економічної політики, виконання цільових економічних та інших 
програм і програм економічного і соціального розвитку застосовують різноманітні 
засоби державного регулювання, основним серед яких ліцензування (ч. 1 ст. 12 
Господарського кодексу України) [6]. Відповідно до ст. 9 Закону України “Про 
ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 р. [7] 
ліцензуванню підлягає чотири види господарської діяльності у сфері охорони 
здоров’я, зокрема: виробництво лікарських засобів, та їх оптова і роздрібна торгівля; 
проведення дератизаційних робіт (крім робіт на об’єктах ветеринарного контролю); 
медична практика; переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них 
препаратів. 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку 
органів ліцензування” від 14 листопада 2000 р. [8] органами ліцензування 
господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, 
дератизаційних робіт (крім робіт на об’єктах ветеринарного контролю), медичної 
практики, переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них 
препаратів в Україні є Міністерство охорони здоров’я України (далі – МОЗ 
України), а з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі 
лікарськими засобами – Державна служба лікарських засобів і виробів медичного 
призначення (далі – Державна служба). 
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Основним нормативно-правовим актом, що регулює ліцензування 
господарювання у сфері охорони здоров’я є відповідні Ліцензійні умови [9; 10; 11; 
12]. Розробка ліцензійних умов та видача суб’єктам господарювання ліцензій на 
здійснення господарської діяльності з проведення дератизаційних робіт (крім робіт 
на об’єктах ветеринарного контролю); медична практика; переробка донорської 
крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів є одним з повноважень 
Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва, а на 
виробництво лікарських засобів, оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами – 
Державної служби . 

Водночас науковці та практичні працівники неодноразово підіймали питання 
щодо недоцільності закріплення права на видачу відповідних ліцензій лише за 
центральними органами виконавчої влади. Зокрема на практиці існували і 
продовжують існувати певні труднощі, пов’язані з організацією прийому документів 
на ліцензування господарювання в сфері охорони здоров’я; складнощі щодо 
дотримання графіка засідань ліцензійної комісії, який забезпечував би розгляд заяв 
та видачу ліцензій у встановлений законодавством термін; визначення 
центральними органами виконавчої влади відповідності суб’єкта господарювання до 
ліцензійних умов провадження відповідної господарської діяльності, керуючись 
змістом документів, наданих для отримання ліцензії, є формальним [13] тощо. 

Серед варіантів вирішення питання суб’єктів ліцензування господарської 
діяльності у сфері охорони здоров’я одні фахівці пропонували передати такі функції 
до компетенції місцевих органів виконавчої влади, наприклад, управлінь охорони 
здоров’я обласних державних адміністрацій, за участю головних спеціалістів за тим 
чи іншим фахом в охороні здоров’я, оскільки саме на місцях такі фахівці можуть 
більш об’єктивно розглянути питання відповідності суб’єкта господарювання до 
ліцензійних умов. Це дало б змогу позбавитися формалізму під час визначення 
центральним органом виконавчої влади відповідності суб’єкта господарювання, 
керуючись змістом документів, наданих для отримання ліцензії. 

Інші дослідники цілком обґрунтовано пропонують уточнити порядок видачі 
ліцензій суб’єктам господарювання на виробництво і торгівлю лікарськими 
засобами шляхом: передачі повноважень з прийняття заяв і документів суб’єктів 
господарювання про видачу ліцензій, виявлення достовірності цих документів і 
відповідності суб’єктів господарювання до ліцензійних умов територіальним 
органам Державної служби, які можуть бути створені в Автономній Республіці 
Крим, областях, містах Києві та Севастополі з числа представників органів 
виконавчої влади і професійних суспільних організацій; закріплення за Державною 
службою обов’язку приймати рішення про видачу ліцензій суб’єктами 
господарювання на підставі переданих їй територіальними органами заяв і доданих 
до них документів, а також висновків цих органів щодо відповідності заявників до 
ліцензійних умов; встановлення правомірності ухвалення рішення Державною 
службою щодо видачі ліцензії тільки за умови участі в цьому представників 
професійних суспільних організацій [14, с. 108]. 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим у Рішенні “Про звернення до 
Президента України і Верховної Ради України про внесення змін до правил 
ліцензування лікарської діяльності” наголошує, що з метою попіпшення якості 
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надання жителям і гостям Криму медичних послуг та контролю за лікарською 
діяльністю необхідно дозволити Міністерству охорони здоров’я Автономної 
Республіки Крим видавати ліцензії на право здійснювати лікарську діяльність та 
позбавляти ліцензії за наявності достатніх підстав з метою забезпечення процедури 
та отримання можливості дієвого контролю за діяльністю медичних закладів в 
Автономній Республіці Крим і лікарів, які в них працюють. 

Відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України “Про 
затвердження форми відомостей суб’єкта господарської діяльності, що подаються 
для одержання ліцензії” від 9 липня 2003 р. [15], окрім загальних документів, 
передбачених ст. 10 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності”, суб’єкт господарювання, що має намір отримати ліцензію на здійснення 
господарської діяльності у сфері охорони здоров’я, має подати спеціальні 
документи, які містять відомості щодо відповідності матеріально-технічної бази, 
рівня кваліфікації його працівників, підписані безпосередньо суб’єктом 
господарювання – заявником. Надання таких відомостей органу ліцензування, якщо 
брати до уваги те, що суб’єкти господарювання самі їх формують та підписують, ще 
не забезпечує їх об’єктивності та правдивості. Більш вдалою була б вимога, щоб 
справки про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявності 
нормативних документів та інших відомостей складали працівники органу 
ліцензування і підписував його керівник. Крім того, в Україні такий позитивний, на 
думку багатьох дослідників, досвід вже був [14 с. 100]. Зокрема в раніше чинних 
Наказах Міністерства охорони здоров’я від 28 вересня 2001 р. [16] та 27 грудня 
2001 р. [17] було зазначено, що такі справки суб’єктам, що мають намір здійснювати 
господарську діяльність з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної 
торгівлі лікарськими засобами складають працівники органу ліцензування і 
підписує начальник відділу ліцензування Управління акредитації та ліцензування. 

Отже, суб’єкт господарювання самостійно визначає його відповідність до 
ліцензійних умов і зобов’язаний нести відповідальність за достовірність наданої 
інформації, оскільки центральному органу ліцензування справді дуже складно 
визначити можливість суб’єкта господарювання виконувати зазначені вище 
ліцензійні умови. Водночас за даними МОЗ України збільшилась кількість випадків 
порушень, пов’язаних з відсутністю необхідної матеріально-технічної бази 
[14, с. 100]. 

Вище викладене дає підстави зробити висновок про доцільність зміни підходу 
до порядку видачі ліцензії на здійснення господарської діяльності у сфері охорони 
здоров’я з метою підвищення ефективності державного регулювання у цій сфері, 
виключення конфліктів між суб’єктами господарювання та відповідними органами 
ліцензування, забезпечення реалізації прав громадян на охорону здоров’я та 
медичну допомогу, забезпечить можливість втановлювати об’єктивність інформації, 
що надається суб’єктами господарювання – заявниками. 

З метою визначення перспективи розвитку законодавства України про 
ліцензування господарської діяльності у сфері охорони здоров’я заслуговує на увагу 
законодавство Російської Федерації, Республіки Казахстан та досвід Польської 
Республіки з реформи сфери охорони здоров’я. 

Основними нормативними актами, які регулюють відносини, що розглядаються, 
в Російській Федерації, є Конституція Російської Федерації від 12 грудня 1993 р. 
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[18], Закон РРФСР “Про місцеве самоврядування в РРФСР” від 6 липня 1991 р. [19], 
Основи законодавства Російської Федерації “Про охорону здоров’я громадян” від 22 
липня 1993 р. [20] (далі – Основи), Закон Російської Федерації “Про ліцензування 
окремих видів діяльності” від 8 серпня 2001 р. [21], Положення про ліцензування 
медичної діяльності, затверджене Постановою Уряду Російської Федерації від 4 
липня 2002 р. [22] та ін. 

В Основах законодавства Російської Федерації “Про охорону здоров’я 
громадян” щодо ліцензування медичної та фармацевтичної діяльності розрізняють 
компетенцію Російської Федерації, республік у складі Російської Федерації, 
Автономної області, Автономних округів, країв, областей, міст Москви та Санкт-
Петербурга, органів місцевого самоврядування. Так, відповідно до ст. 5 зазначених 
Основ законодавства Російської Федерації встановлення порядку ліцензування 
медичної та фармацевтичної діяльності належить до компетенції Російської 
Федерації. Згідно з п. 4 ст. 5 Конституції РФ, п. 14 ст. 6, п. 13 ст. 7 Основ, суб’єкти 
Російської Федерації мають однакову компетенцію з питання, що розглядається, а 
саме – ліцензують медичну та фармацевтичну діяльність, здійснюють контроль за 
діяльністю муніципальних ліцензійних комісій. 

Як неодноразово налогошували практичні працівники сфери охорони здоров’я 
Російської Федерації та науковці “…Міністерство охорони здоров’я не казало і не 
збирається казати, що воно буде ліцензувати всю систему охорони здоров’я 
держави. Це не під силу і непід’ємно, і таких завдань ніхто не ставив. Сьогодні існує 
механізм передачі повноважень за угодами, і ми дуже радіємо, що в ряді територій 
це правильно розуміють, розвиваючи систему ліцензування у системі охорони 
здоров’я” [23, с. 4–5]. В ході реформування системи охорони здоров’я в Російській 
Федерації відбулися значні позитивні зміни, які заслуговують на увагу – 
децентралізація не лише системи охорони здоров’я, а й органів ліцензування. Так, 
окремі повноваження в галузі охорони здоров’я стали передаватися суб’єктам 
Федерації у визначеному порядку. Відповідно до п. 2 Положення про ліцензування 
медичної діяльності Міністерство охорони здоров’я Росії передало повноваження з 
ліцензування медичної діяльності Уряду Московської області відповідно до угоди 
від 16 вересня 2002 р. № 124/71 [24, с. 29]. У Московській області ліцензування 
медичної діяльності покладено на Міністерство охорони здоров’я Московської 
області, а організацію ліцензування медичної діяльності передано управлінню 
ліцензування та акредитації медичних закладі. Створено комісію ліцензування 
медичної діяльності при Міністерстві охорони здоров’я Московської області. У 
Московській області на основі стандартних підходів до експертизи поданих заяв і 
пакета документів за період з 1999 по 2002 р. надано ліцензії ліцензіатам різних 
організаційно-правових форм. Найбільша питома вага припадає на муніципальну 
систему охорони здоров’я – 40,9% (935), на державну систему, що представлена 
ліцензіатами федерального рівня та рівня суб’єкта Федерації – 9,3% (213) і 2,8%, 
відповідно. Майже половина (47%) усіх ліцензіатів представляють приватну 
систему охорони здоров’я, в тому числі 26,3% (602) – заклади приватної системи 
охорони здоров’я і 20, 7% (473) – індивідуальні підприємці. За 1999–2002 рр., через 
невідповідність до ліцензійних вимог та умов, було відмовлено у видачі ліцензії 672 
пошукачам за 1562 видам медичних робіт та послуг, в тому числі 63 пошукачам – 
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повністю за всіма видами [24, с. 33]. З 1999 р. кількість відмов за видами 
збільшилась майже в 2 рази, що свідчить про підвищення вимогливості під час 
проведення експертизи якості допомоги, що надається, та зменшення формалізму 
під час визначення органом ліцензування відповідності пошукача до ліцензійних 
вимог та умов. 

У Казахстані відповідно до затвердженого Агентством у справах з охорони 
здоров’я “Порядку і умов ліцензування медичної та лікарської діяльності медичних 
організацій, незалежно від форм власності, та фізичних осіб, що займаються 
приватною медичною практикою” від 16 січня 2001 р. [25], ліцензування медичної 
діяльності проводиться уповноваженим центральним виконавчим органом 
Республіки Казахстан, що здійснює керівництво в області охорони здоров’я 
громадян (п. 4). Він створює Республіканську комісію з ліцензування медичної 
діяльності, що має в своєму складі спеціалізовані підкомісії з основних напрямів 
діяльності і підкомісії – при територіальних органах охорони здоров’я і медичних 
службах Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони та Комітету 
національної безпеки Республіки Казахстан у межах делегованих їм повноважень 
(п. 9). Згідно з Положенням про Республіканську комісію з ліцензування медичної 
та лікарської діяльності Агентства Республіки Казахстан у справах з охорони 
здоров’я, затвердженому наказом Агентства Республіки Казахстан у справах 
охорони здоров’я від 16 січня 2001 р. [26], до складу ліцензійної комісії входять 
представники Агенства Республіки Казахстан у справах з охорони здоров’я, 
обласних та міста Астани управлінь (департаментів) охорони здоров’я, медичних 
служб відомств, медичних організацій, органів профсоюзу робітників охорони 
здоров’я, Ассоціації лікарів та провізорів Казахстану (п. 5). 

Вище викладене дає підстави зробити висновок про доцільність зміни підходу 
до порядку видачі ліцензій на здійснення господарської діяльності у сфері охорони 
здоров’я і залучення до цього процесу місцевих органів, що забезпечить можливість 
встановлювати об’єктивність інформації, що надається суб’єктами господарювання 
– заявниками. В Україні є практика видачі ліцензій місцевими органами виконавчої 
влади щодо діяльності з надання освітніх послуг [27], яка частково схожа з видами 
діяльності, що розглядаються. 

Доцільність передачі зазначених вище повноважень таким органам 
підтверджується наступним: по-перше, ці органи зможуть надавати певну допомогу 
суб’єктам господарювання, які мають намір отримати ліцензію у вигляді платних 
консультацій-семінарів для пошукачів ліцензій, оскільки сьогодні вони не мають 
такої можливості на місцях; по-друге, це зменшить витрати суб’єктів 
господарювання, що пов’язані з отриманням ліцензії; по-третє, спростить процедуру 
ліцензування та проведення контролю дотримання суб’єктами господарювання 
ліцензійних умов. 

Практичний інтерес становить і питання участі органів місцевого 
самоврядування у ліцензуванні медичної діяльності. Фактично у світі можна 
виділити кілька стандартних моделей ролі органів місцевого самоврядування у 
системі охорони здоров’я: 1) мандатна, наприклад Норвегія, Швеція, Фінляндія та 
Данія, де усі органи місцевого самоврядування відіграють основну роль у системі 
охорони здоров’я; 2) факультативна, наприклад США, де муніципалітети самі 
вирішують, яку роль вони будуть відігравати у системі охорони здоров’я і як; 
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3) обмежена, наприклад Німеччина, Австрія та Канада, де муніципалітети мають 
обмежені права; 4) виключена, наприклад Велика Британія та Австралія, де 
муніципалітети дуже мало залучені до системи охорони здоров’я. З цього питання 
на увагу заслуговує позитивний досвід Польської Республіки, оскільки, як слушно 
зазначає міжнародний експерт з фінансування та управління в сфері охорони 
здоров’я, а в минулому Голова відділу охорони здоров’я Кракова К. Чарнецька 
“…відправна точка, з якої починала Польща, дуже подібна до української ситуації” 
[28, с. 61]. Реформуючи сферу охорони здоров’я, польський парламент вирішив 
наслідувати приклад саме скандинавських країн, унаслідок чого відбулися позитивні 
зміни в цій сфері та підсилення ролі місцевого самоврядування у секторі охорони 
здоров’я. 

У Російській Федерації відповідно до п. 8 ст. 8 Основ законодавства “Про 
охорону здоров’я громадян” до відання органів місцевого самоврядування в 
питаннях охорони здоров’я громадян належить ліцензування медичної та 
фармацевтичної діяльності на підвідомчій території за дорученням органу 
державного управління відповідного суб’єкта Російської Федерації. На відміну від 
Росії, в Україні відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” від 21 травня 1997 р. [29] до відання виконавчих органів сільських, 
селищних, міських рад щодо ліцензування господарювання в сфері охорони 
здоров’я у як делеговане повноваження належить лише внесення пропозицій до 
відповідних органів щодо ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у 
сфері охорони здоров’я. 

Певний інтерес становить практика видачі ліцензій і в інших країнах. В деяких з 
них використовують трирівневу систему ліцензування, що здійснюється 
державними органами (на федеральному, регіональному і місцевому рівнях) 
[30, с. 4]. В окремих країнах ЄС та в США ліцензії можуть видаватися 
професійними об’єднаннями або саморегулюючими організаціями, а не державними 
органами [31, с. 132; 32]. Провідні керівники охорони здоров’я також вважають, що 
участь в ліцензуванні лише державних органів унеможливлює незалежний 
позавідомчий контроль [33; 34]. 

Беручи до уваги вищезазначене, для більш повного забезпечення захисту 
інтересів суб’єктів господарювання та переходу в подальшому до європейських 
моделей видачі дозволів на здійснення видів діяльності, що розглядаються, 
вбачаємо доцільним залучати до цієї роботи представників професійних 
громадських організацій. 

Отож, проаналізувавши законодавство, що регулює відносини ліцензування 
господарської діяльності у сфері охорони здоров’я, практики здійснення діяльності, 
що розглядається в Україні та за кордоном, наукової літератури, робимо висновок 
про необхідність зміни порядку видачі ліцензії суб’єктам господарювання у сфері 
охорони здоров’я. Вдосконалення чинного законодавства доцільно провести 
шляхом: 

1. Передачі повноважень з прийняття заяв та документів суб’єктів 
господарювання про видачу ліцензій на право здійснення господарської діяльності з 
проведення дератизаційних робіт (крім робіт на об’єктах ветеринарного контролю); 
медичної практики; переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з 
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них препаратів, виявлення достовірності цих документів і відповідності суб’єктів 
господарювання до ліцензійних умов Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям (з 
можливістю делегувати це повноваження органам місцевого самоврядування); а з 
ліцензування виробництва і торгівлі лікарськими засобами – територіальним 
органам Державної служби, які можуть бути створені в Автономній Республіці 
Крим, областях, містах Києві та Севастополі з числа представників органів 
виконавчої влади і професійних суспільних організацій; 

2. Встановити правомірність прийняття рішення органом ліцензування щодо 
видачі ліцензії лише за умови, якщо представники професійних суспільних 
громадських організацій беруть участь у цьому. 

Пропозиції з удосконалення законодавства щодо ліцензування господарської 
діяльності у сфері охорони здоров’я доцільно закріпити в відповідних ліцензійних 
умовах її провадження. Пропозиції з удосконалення законодавства щодо 
ліцензування виробництва і торгівлі лікарськими засобами потрібно закріпити в 
окремому розділі та Перехідних положеннях проекту Закону України “Про 
фармацевтичну діяльність”, в Порядку державної акредитації закладів охорони 
здоров’я, в Порядку контролю за дотриманням Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної 
торгівлі лікарськими засобами. Пропозиції з удосконалення законодавства щодо 
ліцензування проведення дератизаційних робіт (крім робіт на об’єктах 
ветеринарного контролю); медичної практики; переробки донорської крові та її 
компонентів, виготовлення з них препаратів необхідно закріпити шляхом внесення 
таких змін та доповнень до зазначених нижче нормативно-правових актів: 

у Законі України “Про місцеві державні адміністрації” ст. 13 доповнити п. 11 у 
такій редакції: “приймає рішення про передачу окремих повноважень , а також 
об’єктів та ресурсів в відання сільських, селищних, міських рад”; ст. 22 доповнити 
п. 11 у такій редакції: “ліцензуваняя господарської діяльності з проведення 
дератизаційних робіт (крім робіт на об’єктах ветеринарного контролю); медичної 
практики; переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них 
препаратів, контроль за діяльністю відповідних ліцензійних комісій”. Чинний п. 7 
Закону України “Про місцеві державні адміністрації” вважати п. 8, чинний п. 8 – 
п. 9, чинний п. 10 – п. 11. 

у Законі України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” 
ст. 6 викласти у такій редакції: “повноваження органу ліцензування можуть бути 
делеговані іншим особам відповідно до законодавства”. 

у Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні” викласти підпункт 11 
п. б ст. 32 у такій редакції “реєстрація відповідно до законодавства статутів 
(положень) розташованих на відповідній території закладів охорони здоров’я, 
навчально-виховних, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих закладів 
незалежно від форм власності; внесення пропозицій до відповідних органів про 
ліцензування господарської діяльності з проведення дератизаційних робіт (крім 
робіт на об’єктах ветеринарного контролю); медичної практики; переробки 
донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів”; доповнити п. б 
ст. 32 пунктом 12 такого змісту: “ліцензування за участю представників 
професійних суспільних громадських організацій господарської діяльності з 
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проведення дератизаційних робіт (крім робіт на об’єктах ветеринарного контролю); 
медичної практики; переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з 
них препаратів”; доповнити п. б ст. 32 пунктом 13 такого змісту: “розглядає інші 
питання, віднесені законодавством до його відання”. 

у Постанові Кабінету міністрів України “Про затвердження переліку органів 
ліцензування” п. 6 викласти у такій редакції: 

 
Орган ліцензування Вид господарської діяльності 

МОЗ, Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, 
обласні, Київська та 
Севастопольська міські 
держадміністрації 

проведення дезінфекційних, дезінсекційних, 
дератизаційних робіт (крім робіт на об’єктах ветеринарного 
контролю) 
медична практика 
переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення 
з них препаратів 
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Досліджено сутність публічних видатків, фінансову систему країни, подано 

визначення публічних фінансів, а також розглянено ланки підсистеми публічних 
фінансів 
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публічні видатки, публічні фінанси, фінанси, фінансова система. 

 
Після здобуття незалежності у 1991 р. Україна розпочала політичні, економічні, 

соціальні та інші перетворення. Але життєдіяльність будь-якої держави завжди 
пов’язана з використанням різного виду ресурсів. Тому зміцнення української 
держави на власному шляху її розвитку нерозривно пов’язане з ефективним 
використанням фінансових ресурсів, наявних у державі, та створенням належного 
правового регулювання цього процесу. 

Метою статті є дослідження сутності публічних видатків, фінансової системи 
країни, визначити поняття публічних фінансів. 

Для ефективного правового регулювання публічних видатків потрібне чітке 
розуміння поняття публічних фінансів та їх суті. Адже публічні видатки не існують 
окремо від фондів, за рахунок яких вони здійснюються. Правова та економічна 
природа видатків нерозривно пов’язана і є однаковою з природою фондів грошових 
коштів, за рахунок яких ці видатки фінансуються. Керуючись цим, можна 
стверджувати, що публічні видатки є витратами, які здійснюються за рахунок 
публічних фондів грошових коштів. Фонди грошових коштів, своєю чергою, – 
складова фінансової системи держави. Визначення поняття та системи публічних 
фінансів у державі сьогодні є одним із питань, що активно обговорюються у 
фінансовому праві та економіці й тісно пов’язуються з визначенням предмета 
фінансового права. 

Система публічних фінансів, як і система фінансів загалом, не є чимось 
постійним. Вона розвивається, відображаючи розвиток та еволюцію публічних 
відносин у сфері фінансів. Вчені-економісти зазначають, що поняття “фінансова 
система” є розвитком більш загального поняття “фінанси” [10]. Тому еволюція 
розуміння фінансів призводить до відповідної зміни у розумінні та визначенні 
фінансової системи держави [5]. 

Аналіз сучасної фінансової та фінансово-правової літератури свідчить про те, 
що еволюція розуміння поняття “фінанси” не закінчилася в часи С.І. Іловайського та 
Г.І. Тіктіна, вона триває і сьогодні. У сучасному тлумачному словнику економічних 
та фінансових термінів при визначенні терміна “фінанси” зазначено: “Маючи справу 
з майном, яке постійно втрачає свій матеріальний зміст, цей термін не має чітких 
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контурів, але найбільш розповсюдженим є наступні його визначення: фінанси 
господарюючого суб’єкта – вказують на стан його капіталу; державні фінанси – 
належать до сфери управління грошовими коштами, які є у розпорядженні держави 
та державних установ; фінанси – як умови, за яких утворюються та 
використовуються результати фінансових операцій” [12]. 

У праці видатного вченого-економіста Е.О. Вознесенського посилання на яку 
дедалі частіше можна знайти в сучасних науково-теоретичних статтях з економіки 
та фінансів як в Україні, так і в інших країнах СНД, фінанси визначаються як 
“специфічні виробничі відносини” [1]. 

Вчені-правники – фахівці з фінансового права також не залишилися осторонь 
проблеми визначення поняття “фінанси” та розкриття його суті. У сучасному 
підручнику з фінансового права за редакцією видатного українського вченого, 
академіка Л.К. Воронової, доктор юридичних наук М.П. Кучерявенко подає таке 
визначення: 

“Фінанси являють собою відносини, які регулюють формування, розподіл та 
використання централізованих та децентралізованих грошових фондів. 
Найважливіші ознаки, властивості, риси, які розкривають сутність фінансів, 
відображені у їх функціях. Фінанси, функціонуючи як інструмент розподілу частини 
сукупного суспільного продукту, водночас і контролюють розподіл його на частини, 
співвідношення цих частин, шляхи витрачання фондів. Цим і зумовлені дві функції 
фінансів: розподільча та контролююча” [2]. 

Російські видатні фахівці в галузі фінансового права теж пропонують у своїх 
підручниках визначення поняття “фінанси”. Зокрема, у підручнику за редакцією 
Н.І. Хімічевої фінанси визначаються як економічні грошові відносини щодо 
формування, розподілу та використання фондів грошових коштів держави, її 
територіальних підрозділів, а також підприємств, організацій та установ, необхідних 
для забезпечення розширеного відтворення та соціальних потреб, у процесі 
здійснення яких відбувається розподіл та перерозподіл суспільного продукту та 
контроль за задоволенням потреб суспільства [7]. При цьому зазначено, що “за своїм 
матеріальним вираженням фінанси являють собою грошові фонди держави, його 
територіальних підрозділів (суб’єктів федерації, муніципальних утворень), 
підприємств, організацій, установ, які використовуються з метою задоволення 
потреб суспільства та розвитку виробництва”. 

Беручи до уваги різноманітність визначень поняття “фінансів” як в економічній, 
так і фінансово-правовій літературі, автори ще одного популярного російського 
підручника за редакцією О.Ю. Грачової зазначають, що “при будь-якому визначенні 
фінансів треба мати на увазі, що фінанси – це насамперед економічна категорія, для 
якої визначальне значення має її суспільна сутність. Тобто фінанси – це суспільні 
відносини, які складаються в процесі розподілу та перерозподілу вартості валового 
суспільного продукту та частини національного доходу у зв’язку з утворенням та 
використанням фондів грошових коштів” [8]. При цьому фінанси виконують також і 
контролюючу функцію, а метою фінансової діяльності держави та муніципальних 
утворень є “забезпечення виконання ними публічних функцій”. 

Зазначимо, що порівняно з визначеннями поняття “фінанси”, які наводять 
фахівці-економісти, погляди юристів-фінансистів збігаються. Так, визначаючи 
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поняття “фінанси”, процитовані вище автори сучасних підручників з фінансового 
права погоджуються з тим, що: 

1) до фінансів потрібно зачислити суспільні відносини, які виникають у процесі 
утворення, розподілу, перерозподілу та використання фондів коштів як держави, так 
і місцевого самоврядування всіх видів, а також фондів коштів підприємств, 
організацій та установ. При цьому важливо чітко відокремлювати три види фінансів: 
“державні фінанси”, “місцеві фінанси” (або ж фінанси місцевого самоврядування) та 
“фінанси підприємств і організацій”; 

2) фінанси є економічним інструментом розподілу та перерозподілу валового 
внутрішнього продукту та частини національного доходу. Тобто фінанси виконують 
розподільчу та перерозподільчу функцію у суспільних відносинах, а також функцію 
контролю за виконанням розподілу, перерозподілу та використання валового 
внутрішнього продукту та частини національного доходу; 

3) метою утворення, розподілу, перерозподілу та використання фондів 
грошових коштів матеріальної основи фінансів є: матеріальне забезпечення потреб 
суспільства, виконання функцій та завдань держави та місцевого самоврядування 
всіх видів, розвиток виробництва. 

Таке визначення фінансів потрібно розширити, щоб охопити також і суспільні 
відносини, які виникають у процесі утворення, розподілу, перерозподілу та 
використання фондів коштів, за рахунок яких задовольняються суспільні соціальні 
інтереси, визнані державою або органами місцевого самоврядування, і які в Україні 
не належать до державної чи комунальної (муніципальної) власності. 

У навчальному посібнику українських юристів-фінансистів академіка 
Л.К. Воронової та доктора юридичних наук М.П. Кучерявенка, виданого в 2003 р., 
зазначено: “Дуже важливо підкреслити, що предметом фінансового публічно-
правового регулювання є не фінанси взагалі як вичерпна сукупність всіх грошових 
коштів у державі, а лише публічні фінанси, тобто ті, власником яких є держава та 
територіальні громади” [2]. 

У короткому навчальному курсі з фінансового права, виданому відомими 
російськими юристами-фінансистами М.В. Карасьовою та Ю.О. Крохіною, 
зазначено: “Центральне місце у системі фінансів займають публічні фінанси, до 
яких належать фінанси держави та муніципальних утворень. Державні (публічні) 
фінанси – це система грошових відносин з приводу акумулювання, розподілу та 
використання фондів грошових коштів з метою матеріального забезпечення 
виконання державних функцій та завдань” [3]. 

У праці ще одного відомого російського юриста-фінансиста О.М. Козиріна, 
опублікованій 2002 р., знаходимо: “Загальний інтерес, на захист якого спрямовані 
публічні фінанси, може бути виражений як у державній політиці, так і в діяльності 
органів місцевого самоврядування. У першому випадку йдеться про державні 
фінанси, у другому – про муніципальні. Державні фінанси у сукупності з 
муніципальними й утворюють публічні фінанси. Розмежування публічних фінансів 
на державні та муніципальні набуло особливого юридичного значення в Росії після 
прийняття Конституції 1993 р., яка виділила органи місцевого самоврядування із 
складу державного апарату” [4]. 
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Як бачимо, юристи-фінансисти розглядають публічні фінанси як різновид 
фінансів, наявних у державі, і зачислюють до них державні фінанси та фінанси 
місцевого самоврядування. На нашу думку, таке визначення публічних фінансів 
залишає неохопленими відносини, які виникають у суспільстві щодо задоволення 
визнаних державою публічних суспільних інтересів, які не збігаються з 
традиційними загальнодержавними і територіальними публічними інтересами. 

Натомість запропонуємо власне визначення публічних фінансів, ґрунтуючись 
на ознаках публічності в суспільних відносинах та праві, а також на визначеннях 
поняття “фінанси”, які ми розглядали вище. Визначаючи ознаки публічності у 
суспільних відносинах, ми дійшли висновку, що публічними відносинами є 
суспільні відносини, які: 

1) виникають з приводу об’єктів, що перебувають у державній чи комунальній 
(муніципальній) власності, у спільній власності членів об’єднання громадян або у 
власності юридичних осіб, утворених відповідно до законів країни для здійснення 
загальнодержавних обов’язкових соціальних програм; 

2) пов’язані із задоволенням одного з видів публічного інтересу, а саме – 
державного, територіального або суспільного інтересу, який визнано державою або 
органами місцевого самоврядування; 

3) виникають з метою задоволення потреб держави, її адміністративно-
територіальних утворень або суспільства; 

4) виникають з приводу пристосування матеріального носія (об’єкта) 
відповідних суспільних відносин до спільного використання всіма членами 
суспільства або членами певного суспільного утворення; 

5) регулюються шляхом встановлення владних приписів держави або органів 
місцевого самоврядування. 

Визначаючи поняття “фінанси”, ми спинилися на тому, що фінансами потрібно 
вважати суспільні відносини, які виникають у процесі утворення, розподілу, 
перерозподілу та використання: 1) фондів коштів держави; 2) фондів коштів 
місцевого самоврядування всіх видів; 3) фондів коштів, за рахунок яких 
задовольняються суспільні інтереси, визнані державою або органами місцевого 
самоврядування. При цьому такі фонди можуть не бути державною чи комунальною 
(муніципальною) власністю; 4) фондів коштів підприємств, організацій та установ. 

Поєднуючи визначення першого та другого поняття, отримаємо таке 
визначення публічних фінансів: 

публічні фінанси – це суспільні відносини, пов’язані із задоволенням усіх видів 
публічного інтересу і виникають у процесі утворення, управління, розподілу 
(перерозподілу) та використання фондів коштів держави, місцевого самоврядування 
та фондів коштів, за рахунок яких задовольняються суспільні інтереси, визнані 
державою або органами місцевого самоврядування, незалежно від форми власності 
таких фондів. Публічні фінанси регулюються шляхом встановлення владних 
приписів держави або органів місцевого самоврядування щодо утворення, розподілу 
(перерозподілу) та використання зазначених фондів коштів, а також щодо контролю 
за цими процесами. 

Тепер розглянемо як трансформується поняття та визначення фінансової 
системи держави, якщо виокремити публічні фінанси як особливий різновид 
фінансових суспільних відносин. 
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Фінанси є різновидом суспільних відносин. Ці відносини можуть проявлятися 
по-різному залежно від об’єкта, з приводу якого вони виникають. Залежно від 
об’єктів та суб’єктів, які вступають у суспільні відносини у сфері фінансів, можна 
виділити різні ланки фінансів. Кожна ланка фінансів певним чином впливає на 
процес розподілу фінансових ресурсів країни та на процес відтворення, тому має 
свої специфіку та особливі функції. 

Визначаючи поняття фінансової системи, вчені-економісти зазначають, що 
кожна ланка фінансової системи є певною сферою фінансових відносин, а фінансова 
система в цілому – це сукупність різних сфер фінансових відносин, у процесі яких 
утворюються та використовуються фонди грошових коштів. 

Провідні українські вчені-економісти також визначають фінансову систему як 
сукупність окремих її ланок, що мають особливості у створенні та використанні 
фондів фінансових ресурсів, які зосереджені в розпорядженні держави, 
нефінансового сектора економіки, певних фінансових інститутів та домогосподарств 
для фінансового забезпечення економічних і соціальних потреб суспільства в 
цілому, окремих верств населення, господарських структур та окремих громадян. 

У наведених вище визначеннях фінансової системи можна виділити дві головні 
підсистеми – приватні та публічні фінанси. При цьому вчені-економісти чітко не 
відокремлюють однієї підсистеми від іншої, а визначають та досліджують фінансову 
систему загалом або ж за її окремими ланками. Але якщо чітке відокремлення 
публічних та приватних фінансів не має великого значення в економіці як науці, 
воно є вкрай важливим з погляду правового регулювання суспільних відносин у 
сфері фінансів. Адже під час регулювання приватних та публічних відносин, у тому 
числі і фінансових, держава використовує (і має використовувати) різні методи 
регулювання: цивільно-правові норми при регулюванні приватних суспільних 
відносин та владні приписи при регулюванні публічних суспільних відносин. Тим 
самим допускається різний ступінь державного втручання в ті чи інші відносини. 
Саме тому класики фінансового права С.І. Іловайський, Г.І. Тіктін, П.М. Годме та 
інші робили наголос на тому, що предметом фінансового права є не всі фінанси, а 
лише фінанси “всіх видів примусових союзів” або “публічні фінанси”, залишаючи 
поза предметом фінансового права приватні фінансові відносини – фінанси 
приватних власників. 

Отже, у фінансово-правовій літературі важливо знайти такий підхід до 
визначення фінансової системи країни, який би дав змогу чітко відмежувати ланки 
публічних фінансів, що охоплюються предметом фінансового права, від ланок 
приватних фінансів, що ним не охоплюються. Для цього спочатку розглянемо, які 
саме ланки фінансової системи виокремлюють учені-економісти та юристи-
фінансисти. 

У фінансовій системі України провідні українські вчені-економісти виділяють 
такі ланки: 

1) державні фінанси, до яких належать: державний та місцеві бюджети, 
централізовані та децентралізовані фонди цільового призначення, фінанси 
підприємств та організацій державної та комунальної форм власності; державний 
кредит, державне особисте та майнове страхування; 

2) фінанси підприємницьких структур: державної та недержавної форм 
власності; виробничої та невиробничої сфер; 
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3) централізовані та децентралізовані фонди фінансових ресурсів: Пенсійний 
фонд України, фонди обов’язкового соціального страхування, Валютний фонд, 
позабюджетні фонди місцевих органів самоврядування; 

4) державний кредит; 
5) страхові та резервні фонди; 
6) фінансовий ринок: ринок грошей, кредитних ресурсів, цінних паперів, 

фінансових послуг; 
7) фінанси домогосподарств як засіб створення та використання фондів 

фінансових ресурсів для задоволення особистих потреб громадян. 
В юридичній літературі вчені-правники також пропонують визначення 

фінансової системи та її ланок. При цьому вони або посилаються на визначення 
фінансової системи, які дають вчені-економісти, або пропонують іншу структуру, 
яка відображає особливості розвитку держави та права в умовах країн з перехідною 
економікою. Визначаючи фінансову систему, юристи-фінансисти вважають, що її 
часто характеризують у двох аспектах [2]: а) як сукупність фінансових інститутів, 
які опосередковують формування і використання грошових фондів; б) як сукупність 
державних органів та установ, що здійснюють фінансову діяльність. Перший аспект 
фінансової системи вчені-правники розкривають через систему фінансових 
інститутів – ланок фінансової системи, а другий розглядають під час аналізу 
компетенції органів, які є суб’єктами фінансових відносин. 

Учений-юрист О.М. Горбунова характеризує фінансову систему як сукупність 
фінансових інститутів, що відображає особливості розвитку держави в умовах 
переходу до ринкової економіки та вміщує такі ланки [9]: 

1) бюджетну систему – федеральний бюджет, бюджети суб’єктів федерації та 
бюджетів місцевого самоврядування; 

2) державні позабюджетні фонди; 
3) фонди, консолідовані у бюджеті; 
4) позабюджетні децентралізовані фонди; 
5) фонди страхування; 
6) кредит (державний та банківський); 
7) фінанси господарюючих суб’єктів (ресурсні фонди). 
Автори українського підручника з фінансового права визначають такі ланки у 

фінансовій системі України [11]: 
1) бюджетна система; 
2) кредитна система; 
3) обов’язкове державне страхування; 
4) фінанси підприємств. 
При цьому всі вчені-юристи та вчені-економісти, які вивчають фінансову 

систему, підкреслюють, що центральне місце в ній належить бюджетній системі, за 
допомогою якої утворюються фонди грошових коштів держави та адміністративно-
територіальних утворень. 

Як бачимо, еволюція системи публічних фінансів нерозривно пов’язана з 
еволюцією публічних відносин у сфері фінансів і зі змінами у розумінні поняття 
“публічні фінанси”. Це поняття, своєю чергою, тісно пов’язане з виникненням нових 
видів матеріальних носіїв (об’єктів) публічних суспільних відносин у фінансовій 
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сфері. Тому, враховуючи економічні зміни, що відбулися в країнах, автори ще 
одного підручника з фінансового права пропонують принципово нове визначення 
фінансової системи та виділяють у ній такі ланки [8]: 

1) державні фінанси, які об’єднують федеральний бюджет, бюджети суб’єктів 
федерації, державні позабюджетні фонди, фонди грошових коштів Центрального 
банку Російської Федерації (Банку Росії) та інших кредитних організацій, створених 
на праві державної власності, фонди грошових коштів державних та унітарних 
підприємств та державних установ; 

2) місцеві фінанси, які вміщують місцеві бюджети, муніципальні позабюджетні 
фонди, фонди грошових коштів муніципальних банків, фонди грошових коштів 
муніципальних унітарних підприємств та установ, фонди коштів 
самооподаткування, разових добровільних зборів коштів громадян; 

3) приватні фінанси – фонди грошових коштів юридичних осіб та інших 
організацій, створених на праві приватної власності, та грошові кошти фізичних 
осіб. 

Публічні видатки є витратами, які здійснюються за рахунок публічних фондів 
грошових коштів, а відносини, що складаються з приводу здійснення публічних 
видатків, є складовою частиною публічних фінансів. 

Фінансова система країни – це сукупність підсистем публічних та приватних 
фінансів, кожна з яких має окремі ланки, що утворюються групами фінансових 
відносин, яким властиві специфічні особливості і які виникають у процесі 
утворення, розподілу (перерозподілу) та використання публічних і приватних 
фондів коштів, що наявні у державі. 

Публічні фінанси у визначенні, яке ми наводимо, є категорією фінансового 
права, яку можна визначити так: 

Публічні фінанси – це суспільні відносини, які: 1) пов’язані із задоволенням 
усіх видів публічного інтересу і виникають у процесі утворення, розподілу 
(перерозподілу) й використання публічних фондів коштів та здійснення контролю за 
цим процесом; 2) регулюються шляхом встановлення владних приписів держави або 
органів місцевого самоврядування. 

Підсистема публічних фінансів охоплює такі ланки: 
1) публічні фінанси держави: відносини, які виникають з приводу утворення, 

розподілу (перерозподілу) та використання публічних фондів коштів держави; 
2) публічні фінанси суб’єктів федерації: відносини, які виникають з приводу 

утворення, розподілу (перерозподілу) та використання публічних фондів коштів 
суб’єктів федерації (у державах з федеральним устроєм); 

3) публічні фінанси місцевого самоврядування: відносини, які виникають з 
приводу утворення, розподілу (перерозподілу) та використання публічних фондів 
коштів місцевого самоврядування всіх видів; 

4) публічні фінанси суспільного (соціального) призначення: відносини, які 
виникають з приводу утворення, розподілу (перерозподілу) та використання 
публічних фондів коштів, за рахунок яких задовольняються суспільні (соціальні) 
інтереси, визнані державою або органами місцевого самоврядування незалежно від 
форми власності цих фондів. 
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Підсистема приватних фінансів охоплює відносини, які виникають з приводу 
утворення, розподілу (перерозподілу) та використання приватних фондів коштів 
господарюючих суб’єктів. 
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Досліджено проблему правового регулювання здійснення поділу юридичних 

осіб. На підставі аналізу чинного законодавства висвітлені супуречності, пов’язані з 
порядком припинення юридичних осіб на підставі рішень органів державної влади. 
Чинним законодавством України передбачено припинення юридичних осіб на 
підставі рішень відповідних органів державної влади лише шляхом поділу. 

Право прийняття рішень про примусовий поділ надано Антимонопольному 
комітету України, однак на сьогодні виконання таких рішень викликає труднощі. У 
статті сформульовано наукові висновки та пропозиції щодо удосконалення чинного 
законодавства, що регулює порядок припипинення юридичних осіб з право-
наступництвом. 

Ключові слова: юридична особа, припинення юридичних осіб з право-
наступництвом, поділ, виділ, екномічна конкуренція. 

 
Створення ефективної системи законодавства є одним з найголовніших 

напрямів розвитку української правової системи в сучасних умовах. Однак процес 
розбудови власної правової системи та зокрема системи цивільного законодавства 
ще не завершено. Чинний Цивільний кодекс України чітко визначає правові 
підстави здійснення припинення юридичних осіб шляхом злиття, приєднання, 
поділу та перетворення. Враховуючи наявність певних суперечностей у сфері 
правового регулювання припинення юридичних осіб на підставі рішень відповідних 
органів державної влади, дослідження цієї наукової проблематики в сучасних 
умовах ринкової економіки є досить важливим. 

Метою статті є теоретичний аналіз порядку припинення юридичних осіб на 
підставі рішень відповідних органів державної влади та визначення перспектив 
розвитку цивільного законодавства з питань його правового регулювання. 

Відповідно до ч. 1 ст. 106 Цивільного Кодексу (далі – ЦК) України злиття, 
приєднання, поділ та перетворення юридичної особи відбуваються за рішенням його 
учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими 
документами, а у випадках, передбачених законом, — за рішенням суду або 
відповідних органів державної влади. 

Щодо злиття, приєднання, поділу та перетворення юридичної особи за 
рішенням відповідних органів державної влади, то чинним законодавстом України 
надано право прийняття таких рішень лише Антимонопольному комітету України 
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(далі – АМК) як державному органу із спеціальним статусом, метою діяльності 
якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності 
та у сфері державних закупівель [7, ст. 1]. Це право надане АМК зокрема Законом 
України “Про захист економічної конкуренції” від 11.01.2001 № 2210-III та 
Господарським кодексом України (далі – ГК). Відповідно до ст. 53 Закону України 
“Про захист економічної конкуренції” та ст. 40 ГК у разі, якщо суб’єкти 
господарювання зловживають монопольним становищем на ринку, АМК має право 
ухвалити рішення про примусовий поділ монопольних утворень. Строк виконання 
такого рішення не може бути меншим ніж шість місяців. 

При розгляді цих питань варто зазначити, що чинним законодавством України 
передбачено припинення юридичних осіб на підставі рішень відповідних органів 
державної влади лише шляхом поділу. ГК, на відміну від ЦК, дає роз’яснення 
зазначеного способу припинення юридичних осіб. Згідно з ч. 4 ст. 59 ГК, у разі 
поділу суб’єкта господарювання усі його майнові права та обов’язки переходять за 
роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів 
господарювання, що утворений внаслідок цього поділу. Визначення поняття 
“поділу” міститься також і в інших нормативно-правових актах. Зокрема, відповідно 
до Положення про порядок поділу підприємств і об’єднань та відокремлення від них 
структурних підрозділів і одиниць, затвердженого наказом Міністерства економіки 
України, Міністерства статистики України, Антимонопольного комітету України від 
20.04.94 № 43/79/5 поділ – це ліквідація підприємства (об’єднання) з одночасним 
створенням на його базі двох або більше нових самостійних підприємств. 

У разі дослідження поділу як способу припинення юридичних осіб з 
правонаступництвом варто здійснити його порівняння з виділом. ЦК дає визначення 
лише виділу юридичних осіб, зазначаючи, що виділом є перехід за розподільчим 
балансом частини майна, прав та обов’язків юридичної особи до однієї або кількох 
створюваних нових юридичних осіб (ст. 109). З цього визначення можна зробити 
висновок щодо обов’язкової передачі майна при виділі і неможливість виникнення 
ситуацій, за яких майно юридичній особі, яка виділяється, не передається. Що 
стосується поділу, то ЦК, на відміну від ГК, не дає визначення цього поняття 
[11, с. 56]. Основною відмінністю між поділом і виділом вважається те, що 
унаслідок виділу створюється нова юридична особа, яку існуюча юридична особа 
наділяє певним майном. При цьому попередня юридична особа не припиняється. У 
разі поділуж створюються принаймі дві нові юридичні особи, попередня ж припиняє 
свою діяльність [12, с. 166]. Універсальне правонаступництво діє при всіх формах 
реорганізації, окрім виділу. При виділі не можна говорити про універсальне 
правонаступництво як про заміну сторони у всіх правовідносинах і перехід до 
правонаступника на підставі одного акта всіх прав і обов’язків правопопередника. 
Крім цього, при виділі може відбуватися передача правонаступнику як визначеної 
сукупності прав і обов’язків, так і окремого права [11, с. 50]. 

Примусовий поділ як вид господарсько-організаційних санкцій за порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції АМК застосовує у випадках, коли 
суб’єкт господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, 
зловживає ним [13, с. 60]. Зловживанням монопольним становищем вважаються: 
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1) нав’язування таких умов договору, які ставлять контрагентів у нерівне 
становище, або додаткових умов, що не стосуються предмета договору, у тім числі 
нав’язування товару, не потрібного контрагенту; 

2) обмеження або припинення виробництва, а також вилучення товарів з 
обороту з метою створення або підтримки дефіциту на ринку чи встановлення 
монопольних цін; 

3) інші дії, вчинені з метою створення перешкод доступу на ринок (виходу з 
ринку) суб’єктів господарювання; 

4) встановлення монопольно високих або дискримінаційних цін (тарифів) на 
свої товари, що призводить до порушення прав споживачів або обмежує права 
окремих споживачів; 

5) встановлення монопольно низьких цін (тарифів) на свої товари, що 
призводить до обмеження конкуренції. 

Відповідно до ч. 4 ст. 40 ГК примусовий поділ не застосовують у разі: 
1) неможливості організаційного або територіального відокремлення 

підприємств або структурних підрозділів; 
2) наявності тісного технологічного зв’язку підприємств, структурних 

підрозділів, якщо частка внутрішнього обороту в загальному обсязі валової 
продукції підприємства (об’єднання тощо) становить менше тридцяти відсотків. 

Рішення АМК щодо примусового поділу суб’єктів господарювання, які 
зловживають монопольним становищем на ринку, є, керуючись ст. 106 ЦК, 
обов’язковою підставою для здійснення припинення юридичних осіб. Актуальність 
цього питання та його практичні наслідки викликають жваву дискусію. Зокрема, ч. 1 
ст. 51 ГК визначає виключний перелік підстав припинення підприємницької 
діяльності, серед яких рішення суду у випадках передбачених ГК та іншими 
законами. Рішення ж відповідних органів державної влади у випадках, передбачених 
законом, ГК не визнає підставами припинення підприємницької діяльності. Цій 
нормі кореспондує ст. 59 ГК, згідно з якою припинення діяльності суб’єкта 
господарювання здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, 
поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням власника (власників) чи 
уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб – засновників суб’єкта 
господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених ГК, – за 
рішенням суду. 

Відповідно до ч. 5 ст. 40 ГК, реорганізують монопольне утворення, що підлягає 
примусовому поділу, на розсуд суб’єкта господарювання за умови усунення 
монопольного становища цього утворення на ринку. До цього схиляється також 
Вищий Господарський суд України, який у п. 9 Роз’яснення від 12.09.96 № 02-5/334 
“Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із створенням, 
реорганізацією та ліквідацією підприємств” зазначив, що прийняті Антимонопольним 
комітетом України чи його територіальними відділеннями постанови про примусовий 
поділ монопольних утворень є не рішеннями про реорганізацію цих утворень, а 
підставами для її здійснення на розсуд самого утворення за умови усунення його 
монопольного становища на ринку. У разі незгоди з цією постановою підприємство, 
об’єднання, господарське товариство має право відповідно до п. 1 ст. 12 
Господарського процесуального Кодексу України звернутися до господарського суду 
із заявою про визнання її недійсною. Ця позиція узгоджується зі ст. 55 Конституції 
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України, згідно з якою кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій 
чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
посадових і службових осіб. 

Важливо також зазначити, що фактично неможливим є виконання рішень АМК 
про примусовий поділ суб’єкта господарювання без його звернення до суду. Ця 
ситуація пов’язана з тим, що відповідно до п. 9 ст. 3 Закону України “Про виконавче 
провадження” від 21.04.99 № 606-XIV державною виконавчою службою підлягають 
виконанню рішення органів державної влади у випадках, якщо за законом їх 
виконання покладено на державну виконавчу службу. Стаття ж 18 цього Закону 
визначає, що державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі 
виконавчого документа: за заявою стягувача або його представника про примусове 
виконання рішення, зазначеного у цьому Законі; за заявою прокурора у випадках 
представництва інтересів громадянина або держави в суді; в інших передбачених 
законом випадках. Однак, чинними нормативно-правовими актами не передбачено 
порядку примусового виконання рішень АМК про примусовий поділ юридичних 
осіб і не віднесено обов’язок їх виконання до функцій державної виконавчої служби. 
Так само Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців” від 15.05.2003 № 755-IV не визначено порядку державної 
реєстрації припинення юридичної особи на підставі рішень відповідних органів 
державної влади, хоча відповідно до ч. 1 ст. 105 ЦК орган, що прийняв рішення про 
припинення юридичної особи, зобов’язаний негайно письмово повідомити про це 
орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до Єдиного державного 
реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення. 

Можливість залучення суду для забезпечення примусового виконання рішень 
відповідних органів державної влади про реорганізацію юридичних осіб 
передбачена цивільним законодавством іноземних держав, зокрема Цивільним 
кодексом Російської Федерації та Цивільним кодексом Республіки Білорусь. 
Зокрема, згідно з ч. 2 ст. 57 ЦК РФ (ч. 2 ст. 53 ЦК Республіки Білорусь): “у 
випадках, встановлених законом, реорганізація юридичної особи у формі її поділу 
чи виділу з її складу однієї чи декількох юридичних осіб здійснюється за рішенням 
уповноважених державних органів або за рішенням суду. Якщо засновники 
(учасники) юридичної особи, уповноважений ними орган чи орган юридичної особи, 
уповноважений на здійснення реорганізації її установчими документами, не 
здійснює реорганізації юридичної особи в строк, визначений в рішенні 
уповноваженого державного органу, суд за позовом вказаного державного органу 
призначає зовнішнього керуючого юридичною особою і доручає йому здійснити 
реорганізацію цієї юридичної особи. З моменту призначення зовнішнього 
керуючого до нього переходять повноваження по управлінню справами юридичної 
особи. Зовнішній керуючий виступає від імені юридичної особи в суді, складає 
розподільчий баланс і передає його на розгляд суду разом з установчими 
документами створених в результаті реорганізації юридичних осіб. Затвердження 
судом вказаних документів є підставою для державної реєстрації новоутворених 
юридичних осіб”. 

Відповідно до ч. 2 ст. 105 ЦК учасники юридичної особи, суд або орган, що 
прийняв рішення про припинення юридичної особи, призначають комісію з 
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припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та 
визначають порядок і строки припинення юридичної особи відповідно до ЦК. 
Проте, чинним законодавством не передбачено правового механізму прийняття 
АМК рішення про призначення комісії з припинення юридичної особи. Також варто 
зазначити, що Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців” визначає порядок примусового припинення юридичних 
осіб лише на підставі рішення суду. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 38 цього Закону 
серед підстав для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної 
особи, що не пов’язано з банкрутсвом юридичної особи, зокрема, є провадження 
нею діяльності, що суперечить установчим документам, або такої, що заборонена 
законом. Такою діяльністю також визнано зловживання монопольним становищем 
на ринку. 

Тому, на нашу думку, найбільш обґрунтованим і раціональним в ситуації, що 
склалася, буде внесення змін до ст. 106 чинного ЦК України, згідно з якими злиття, 
приєднання, поділ та перетворення юридичної особи здійснюється за рішенням його 
учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими 
документами, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду, що як вже 
зазначалося, передбачено у ст. 59 ГК України. В такому разі, для виконання 
примусового поділу, якщо його добровільно не здійснено суб’єктом 
господарювання, необхідним буде звернення Антимонопольного комітету України 
до суду. Зазначений порядок на сьогодні є фактично єдиною можливістю виконання 
рішень АМК щодо примусового поділу. Цей спосіб вдосконалення правового 
регулювання примусового припинення юридичних осіб, на нашу думку, є доцільним 
також з погляду забезпечення єдиного підходу різними кодифікованими актами до 
порядку примусового припинення юридичних осіб з правонаступництвом та 
можливості його швидкої реалізації. 

__________________________ 
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Вивчення права як соціального явища в усій його багатоманітності та 

складності неможливе без широкого й системного порівняльного аналізу правових 
систем, які існують на земній кулі. 

Метою статті є висвітлення окремих аспектів здійснення альтернативного 
розгляду трудових спорів в Україні та міжнародній практиці. 

Дослідженню окремих загальнотеоретичних та практичних питань, пов’язаних 
із порядком вирішення колективних трудових спорів в Україні та зарубіжних 
країнах приділяли увагу такі дослідники як М.Й. Бару, Н.Б. Болотіна, В.Я. Бурак, 
Ю.М. Гриценко, Д.І. Дєдов, І.В. Зуб, І.Я. Кисельов, В.В. Лазор, І.О. Лосиця, 
В.І. Миронов, В.П. Пастухов, П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, 
С.Г. Пушкарьова, В.М. Руденко, В.О. Сафонов, Г.І. Чанишева, В.А. Шевченко, 
І.М. Якушев, О.М. Ярошенко та інші вчені. Проте переважають праці, в яких тема 
колективних трудових спорів розглянена в загальному плані. 

У публікаціях вчених-правознавців М.І. Бару, В.С. Венедиктова, С.А. Голоща-
пова, Ю.М. Гриценко, В.В. Жернакова, І.Я. Кисельова, Л.І. Лазор, А.Р. Мацюка, 
В.І. Миронова, А.Ю. Пашерстніка, О.І. Процевського, В.І. Прокопенка, В.М. Толку-
нової, Г.І. Чанишевої та інших досліджено проблеми трудових спорів, їх правова 
природа, структура, класифікація, динаміка та вирішення. Однак не з усіх проблем 
автори дійшли спільної думки, чимало питань залишаються невисвітленими або 
дискусійними. Існують і зовсім малодосліджені питання, особливо щодо поєднання 
теорії з надзвичайно вимогливою практикою вирішення колективних трудових 
спорів примирними органами. 

І на сьогодні не вщухають дискусії з приводу визначення оптимального способу 
врегулювання соціальних конфліктів, вагому нішу серед яких займають трудові 
спори. Низький ступінь довіри суспільства до судових інстанцій не дає змоги 
повною мірою задовільнити його потребу у вирішенні правових суперечностей. 

У пошуку моделі ефективного вирішення соціальних конфліктів ми пропонуємо 
спираючись на те, що держави (державні утворення) є об’єктивними явищами 
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соціальної еволюції людини. Як природне явище держава, підкоряється 
фундаментальним законам природи. Державні утворення не є застиглими формами, 
а схильні до постійних змін [1]. Враховуючи історичний досвід, більшість 
державних утворень можна зачислити до класу так званих еволюціонізуючих 
систем, тобто систем, які за умови збереження основної цілісності здатні до 
оновлення, змін. При цьому, важливим критерієм збереження основних ознак 
системи є ступінь подолання кризових явищ. У разі недостатньої самоорганізації 
системи відбуваються неминучі деструкції, а у крайньому випадку – її руйнація. 

В умовах нестійкості системи необхідно за рахунок внутрішніх джерел та 
резервів створити умови для самоорганізації системи, удосконалити способи 
реалізації прав та свобод громадян, урівноважити їх права та обов’язки, забезпечити 
соціальну захищеність громадян. 

Одним із способів, які мають стабілізуючий характер, урівноважують внутрішні 
зв’язки суб’єктів держави, є третейські суди, тим більше, що вони пройшли 
випробування часом і не втратили своєї актуальності. Як слушно зазначає у своїй 
праці, присвяченій історії третейських судів, російський вчений А.Ф. Волков [2], 
християнство як ворог будь-яких спорів та переконань проповідувало мир та закони, 
живі не формою, але істиною. Керуючись цими принципами, апостол Павло 
висловлював побажання, щоб християни не зверталися зі своїми спорами у цивільні 
суди і радив їм для досягнення закінчення спорів звертатись до людей, найбільш 
шанованих церквою [3]. 

Згідно із Законом України “Про третейські суди” [4] третейський суд – 
недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним 
рішенням зацікавлених фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому 
цим Законом, з метою вирішення спорів, що виникають із цивільних та 
господарських правовідносин. Отже, юрисдикція третейських судів не поширюється 
на трудові спори. З огляду на те, що існують окремі примирні процедури для 
вирішення трудових спорів, створений спеціальний державний орган – Національна 
служба посередництва та примирення, яка сприяє вирішенню колективних трудових 
спорів, – вузька сфера Закону “Про третейські суди” може бути цілком 
виправданою. Однак нелогічним, на наш погляд, є віднесення до третейського 
розгляду лише спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин. 

Такий висновок зроблений з урахуванням спільних ознак третейського розгляду 
та розгляду трудових спорів примирними органами. На нашу думку, зокрема, 
трудовий арбітраж є різновидом спеціалізованих третейських судів. Законодавець 
штучно звузив підвідомчість третейських спорів, обмежуючись лише категорією 
економічних спорів. Фактично відбулось обмеження принципу диспозитивності у 
третейському провадженні. 

В усьому світі існує практика застосування альтернативних способів вирішення 
спорів, англійською – Alternative Dispute Resolution (ADR). Виділяють три основні 
види альтернативних способів вирішення спорів: 

– переговори; 
– посередництво (медіація); 
– третейський суд (арбітраж) [5]. 
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Усі вони є альтернативою стосовно офіційного правосуддя, судової влади 
держави. 

Судовий розгляд передбачає протистояння сторін, що часто ще більше 
загострює відносини між ними. Альтернативні способи вирішення конфлікту 
основним завданням визначають подолання конфлікту між сторонами та збереження 
можливості їх подальшої співпраці. 

В основі всіх методів альтернативних способів вирішення спорів є з’ясування та 
задоволення інтересів конфліктуючих сторін на підставі компромісу. 

Найпоширеніший спосіб вирішення спорів з позиції інтересів обох сторін – 
переговори. Переговори – це процес, за допомогою якого сторони, залучені до 
конфлікту, обговорюють його один з одним, намагаючись задовольнити обопільні 
інтереси шляхом укладення угоди без допомоги сторонніх осіб. 

Посередництво (медіація) – це процес вирішення спору між сторонами на 
основі переговорів за участю нейтрального посередника. 

Третейський суд – одна з форм захисту порушених або оспорюваних цивільних 
прав за допомогою нейтральної особи, якій сторони надають повноваження винести 
обов’язкове для них рішення. Вирішення трудових спорів у світовій практиці 
частіше пов’язано із діяльністю саме трудових судів (арбітражів), органів, які часто 
уніфікують всі наявні методи вирішення трудових спорів. Зокрема, у наших 
близьких сусідів – Росії з 2001 року діє заснований Московський трудовий 
арбітражний суд [6]. У Білорусії провідну роль у вирішенні колективних трудових 
спорів відведено Республіканському трудовому арбітражу [7]. Загалом у розвинутих 
країнах простежують декілька підходів в організації юстиції із трудових спорів: 

– спеціалізовані трудові суди із широкою юрисдикцією (створені у ФРН, 
Франції, Бельгії, Польщі, Австрії, Люксембурзі, Данії, Ізраїлі); 

– спеціалізовані суди із обмеженою юрисдикцією (діють у Великобританії, 
Іспанії, Швеції, Норвегії); 

– загальні цивільні суди, що розглядають трудові спори, – в Італії, Нідерландах і 
низці інших країн Європи; 

– третейський розгляд трудових спорів, у тім числі обов’язковий арбітраж, 
спеціалізовані адміністративні органи (в США, Канаді та Японії) [8]. 

Враховуючи викладене доцільно згадати історію становлення третейських судів 
за радянських часів. Зокрема Декрет про суд № 1 від 24 листопада 1917 р. (ст. 5) 
закріплював право сторін “з усіх спірних цивільних, а також приватно кримінальних 
справ” звертатись до третейського суду. Декретом ВЦВК від 16 лютого 1918 р. це 
положення було конкретизоване і в ст. 1 закріплено, що “всі спори за цивільними 
справами…, а також всі приватноправові справи, за якими накладаються покарання 
лише за вимогою скаржника або потерпілого, можуть бути передані сторонами до 
розгляду третейського суду” [9]. 

Документом, який обмежував цей принцип, стала Постанова ВЦВК від 16 
жовтня 1924 р., що затвердила “Положення про третейський суд”, за яким державні 
підприємства втрачали право на звернення до третейських судів. У 60-ті роки 
заборона поширювалась і на врегулювання спорів між колгоспами [10]. В 20-ті роки 
на території колишнього радянського союзу діяли спеціалізовані трудові третейські 
суди, а також арбітражні комісії для вирішення спорів, пов’язаних із біржовою 
діяльністю. Проте до 1937 р. такі суди були скасовані у зв’язку з ідеологічною 
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концепцією повного підпорядкування цивільної юрисдикції державі. Отже цінності 
тоталітаризму надовго закріпились на території пострадянських держав. 

В процесі побудови правової держави, у зв’язку із демократичними 
перетвореннями в Україні, поступово відроджуються і альтернативні процедури 
врегулювання правових спорів. Однак цей процес відбувається досить повільно, що 
зумовлено низкою об’єктивних та суб’єктивних причин. 

Серед причин, що негативно впливають на розвиток третейського провадження, 
слід назвати правовий нігілізм громадян України, гальмування судової реформи, 
іноді некомпетентність осіб, причетних до діяльності третейських судів, 
недостатньо ефективний механізм співпраці судової гілки влади з органами 
посередництва та примирення, недосконалість нормативно-правової бази щодо 
діяльності третейських судів. Але особливе місце серед зазначених причин може 
зайняти низький рівень роботи державної виконавчої служби, яка однаково 
невиправдано довго здійснює виконання рішень суду чи третейських судів. Адже 
відомо, що однією з суттєвих переваг третейського розгляду є оперативність 
розгляду спору. 

На нашу думку, однією з причин повільного розвитку третейських судів в 
Україні є також пошук свого місця у співвідношенні систем права: загального права 
та континентальної системи, співвідношення права в об’єктивному розумінні та 
права справедливості. 

У системі загального права зазвичай домінує позиція, що справедливість вище 
ніж право, тому суд у кожному конкретному випадку повинен відшукувати рішення, 
яке найбільше відповідає даній ситуації. 

В континентальному правопорядку вважають, що суд при вирішенні будь-якого 
спору повинен дотримуватись норм писаного права (зазвичай закону). Останнім 
часом, завдяки зближенню цих систем, простежується їх взаємопроникнення та 
взаємозбагачення. 

Своєю чергою, діяльність примирних органів в Україні, зокрема, трудового 
арбітражу, стає дедалі регламентованішою. Зокрема, на виконання Закону України 
“Про порядок виконання колективних трудових спорів (конфліктів)” від 3 березня 
1998 р. № 136/98-ВР, з’являється Положення про арбітра, затверджене наказом від 
11.11.1999 р. № 105 з подальшими змінами та доповненнями, яке визначає завдання, 
функції, права та обов’язки арбітра. Серед інших актів, які регламентують діяльність 
трудового арбітражу, на особливу увагу заслуговує Положення про трудовий 
арбітраж, затверджене наказом НСПП від 23.06.2004 р. № 91. Вже у цьому 
положенні подано визначення регламенту роботи трудового арбітражу з розгляду і 
вирішенню колективного трудового спору, зокрема, визначено порядок проведення 
засідань трудового арбітражу, процедуру розгляду висунутих найманими 
працівниками (профспілкою) вимог, порядок прийняття рішень трудового арбітражу 
та доведення їх до виконавців тощо. Трудовий арбітраж щораз більше нагадує 
судовий розгляд справи, що безперечно, має свої переваги, однак, в цілому, дозволяє 
зробити низку припущень. 

Перше припущення полягає в тому, що діяльність примирних органів в Україні, 
зокрема, трудового арбітражу з питань вирішення колективних трудових спорів, 
щораз більше схиляється до континентально-правових традицій. 
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Друге припущення полягає у тому, що цілком можливим для третейського суду 
є прийняття рішення “за сумлінням”, не на підставі матеріальних або процесуальних 
норм, а за домовленістю сторін. Єдиною умовою, якій мають відповідати рішення 
третейського суду, є те, що вони не повинні суперечити публічному порядку 
(основам правопорядку). 

Третє припущення пов’язане із тим, що у разі меншої регламентації діяльності 
трудового арбітражу, на фоні законодавчо-консервативної судової гілки влади, може 
бути дотримана локальна рівновага, чим забезпечена стійкість судової системи 
загалом. 
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Досліджено активну й багатогранну роль екологічного права у суспільстві з 

позиції його впливу на суспільні відносини, з’ясовано основоположні аспекти 
функцій екологічного права. 

Ключові слова: функції права, завдання права, екологічне право, функції 
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Категорія функцій є однією із центральних категорій теоретичної науки, за 

допомогою якої в науковій літературі розкриваються питання сутності, соціального 
призначення явищ, висвітлюється спрямованість впливу [16, c. 324]. Функціональний 
аспект завжди наявний у характеристиці таких глобальних явищ, як право, держава, 
правова система. 

У перекладі з лат. мови “функція” – functio означає виконання, звершення, 
здійснення, тобто діяльність. Водночас в енциклопедичній літературі простежується 
тенденція до поширеного тлумачення цього терміна. 

Категорія функції не є власне політичним поняттям. Цей термін був введений 
швейцарським математиком Бернуллі. У подальшому розвитку науки до поняття 
функції як до однієї з фундаментальних категорій зростає філософський інтерес. У 
найбільш розгорнутій формі функціональний підхід обґрунтував німецький учений 
Е. Кассірер (1874–1945), який розробив “теорію функцій”, що значно вплинуло на 
філософське уявлення про цю категорію. 

Термін “функція” у вітчизняній і зарубіжній літературі далеко неоднаково 
тлумачиться. У загальносоціологічному плані його розглядають як “зовнішнє 
відображення властивостей будь-якого об’єкта в даній системі відносин”; як 
сукупність звичайних чи специфічних дій окремих осіб чи органів, зумовлених їх 
природою чи необхідністю виживання; як наявність в окремої особи чи групи осіб 
специфічних обов’язків, виконання яких їм приписується в процесі виконання 
службової діяльності. 

В юридичній літературі цей термін з’явився сто років тому для характеристики 
соціального призначення права в суспільстві, його місця і ролі у сфері соціального 
регулювання [10, c. 120]. Його використовують у багатьох значеннях, але серед 
вчених немає єдності щодо застосування цього терміна, його поняття, назви і змісту 
окремих функцій та їх класифікації. 

Функції, поряд з методом правового регулювання і принципами права, 
становлять категорії, які відображають елементи змісту сучасного права і 
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характеризують його загалом [3, c. 15]. Аналізуючи функції права, варто з’ясувати 
важливість цієї категорії та необхідність її існування. 

Функції права є предметом дослідження здебільшого представників теорії права 
С.С. Алексєєва, В.В. Лазарєва, П.М. Рабіновича, Т.Н. Радько, І.Е. Фарбера, 
В.Г. Смирнова а також представників галузевих юридичних наук В.І. Андрейцева, 
Д.В. Бобрової, В. Коростей, В. Синюкова, Б. Сташківа. 

Метою дослідження є з’ясувати теоретичні проблеми функціонування 
екологічного права, його втілення у суспільних відносинах. 

Варто погодитися, що призначення функцій права полягає в тому, щоб 
визначити активність й багатогранність права в суспільстві з позицій його впливу на 
суспільні відносини. Одну зі спроб розкрити необхідність існування поняття 
“функції права” зробив В. Синюков. На його думку, цінність категорії “функції” 
полягає як в описі реальних дій суб’єктів зі здійснення цілей правового 
регулювання, так і у виявленні залежностей між нормами права, правовими 
відносинами, юридичними актами та іншим соціальним контекстом. 

Професор П.М. Рабінович, характеризуючи функції права, зазначає, що через 
пізнання функцій права усвідомлюється соціальна значущість юридичної 
професійної діяльності, а також діяльності тих посадових осіб, чия робота 
“вплетена” у процес правового регулювання [11, c. 76]. 

Отож, функціональна ефективність права, тобто досконалість законів залежить 
від професіоналізму законотворців, від досягнутого рівня юридичної техніки. 

Існують суттєві розбіжності щодо формулювання поняття “функції права”. 
Один з найвідоміших теоретиків С.С. Алексєєв розглядав функції права “як 
юридичне призначення права для тих чи інших суспільних відносин, котре 
виражається головним чином в результаті правового регулювання”. Професор 
В.Г. Смирнов вважає, що поняття функції права в однині виражає соціальне 
призначення правового регулювання, оскільки відображає в своїй сукупності 
предмет, метод правового регулювання. 

Дефініції функції права формулюють не лише теоретики, але й представники 
окремих галузей юридичної науки. На думку В. Коростей, поняття функції містить 
значення роботи (діяльності) явища, яке залежить від іншого явища та змінюється 
під його впливом [5, c. 26]. Таке формулювання означає, що функції права – це 
“робота” права у суспільстві, яка залежить від того ж суспільства та змінюється в 
процесі його розвитку. 

Цивіліст Д.В. Боброва зазначає, що функції сучасного цивільного права разом з 
методом цивільно-правового регулювання суспільних відносин і галузевими 
принципами виражають соціальне призначення сучасного цивільного права. 

Отже, більшість вчених, які досліджують функції права під останніми 
розуміють зазвичай соціальне призначення права [12, c. 18]. 

Не погодитись з таким твердженням не можна, оскільки розглядати 
функціонування права у суспільстві без його соціального призначення неможливо. 
Проте зміст поняття функції права не можна звести лише до соціального 
призначення права, якщо керуватися із самою природою права доведемо це на 
прикладі екологічного права. 

Екологічне право як галузь права – це система правових норм, які регулюють 
відносини з приводу використання, відтворення і охорони природних ресурсів, 
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гарантування екологічної безпеки, забезпечення якості навколишнього природного 
середовища. Суб’єктами цих відносин є індивіди, колективи людей, держава (через 
уповноважені нею органи). 

Що стосується об’єкта екологічного права, то в літературі не сформульовано 
окремого поняття “об’єкт екологічного права”, а виділяються конкретні категорії 
цих об’єктів: інтегровані, тобто навколишнє природне середовище; 
диференційовані, тобто окремі його компоненти; і такі, що підлягають особливій 
охороні [2, c. 12; 1, c. 16]. 

Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища 
наводить досить детальний перелік вищезгаданих об’єктів, включаючи до списку: 
навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних 
умов і процесів; природні ресурси; території та об’єкти, що підлягають особливій 
охороні; здоров’я і життя людей. 

Об’єкти екологічних відносин мають, зазвичай природне походження: 
насамперед, природні ресурси є об’єктом екологічних відносин без відриву від 

навколишнього природного середовища; 
по-друге, об’єкти екологічних відносин розвиваються за законами природи, що 

зумовлює особливість цієї групи суспільних відносин. 
Щодо чіткого окреслення кола суспільних відносин, що підлягають 

врегулюванню екологічним правом, то найоптимальнішим буде поділ суспільних 
відносин, які запропонував В.І. Андрейцев – це відносини, що виникають у галузі 
використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, 
забезпечення екологічної безпеки. Обґрунтованість цього твердження можна 
довести. Як відомо, взаємодія людини і природи є об’єктивно закономірним 
явищем, яке полягає у тому, що людина як істота біологічна не може існувати 
окремо від природи, оскільки природа слугує засобом задоволення життєво 
необхідних потреб, зокрема естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних, 
водночас і природа потребує втручання людини, яке полягає у використанні, 
відтворенні й відновленні природних ресурсів. 

Усе це в сукупності зумовлює необхідність в особливому правовому 
регулюванні цієї групи суспільних відносин, що і буде соціальним призначенням 
екологічного права. 

Однак, кількість і особливість екологічних відносин, які мають бути 
врегульовані екологічним правом, потребує і відповідної кількості напрямів впливу 
на ці суспільні відносини, інакше кажучи функцій. 

Професор І.Е. Фарбер під функціями права розуміє соціальне призначення 
права чи основні напрями його впливу на сфери суспільних відносин. Недоцільність 
першого твердження ми довели, що ж стосується визначення функцій екологічного 
права тільки як основних напрямів впливу екологічного права на суспільні 
відносини, то губиться з поля зору висхідний момент такого впливу. Оскільки, 
головні напрями впливу екологічного права на відносини з приводу використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів, гарантування екологічної безпеки, 
забезпечення якості навколишнього природного середовища відповідно до 
соціального призначення екологічного права, а саме – забезпечення правопорядку у 
сфері цих відносин [12, c. 19]. 
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Твердження професора І.Е. Фарбера не підтримує і В.В. Лазарєв, на його думку 
“розуміння функцій права пов’язане з тим, що як і соціальне призначення, так і 
напрям його впливу на суспільні відносини, окремо взяті, не розкривають повністю 
поняття функції права. Якщо під функцією права розуміти лише його соціальне 
призначення, то таке поняття матиме загальний характер. При розумінні функції 
права тільки як напряму правового впливу на суспільні відносини [15, c. 115], 
зникає передумова виникнення такого впливу” [10, c. 155]. 

Розглянемо запропоноване Б. Сташківим визначення “функцій права” через 
призму екологічного права “як правової характеристики соціальної ролі 
(призначення) цієї галузі права у житті суспільства та головних напрямів впливу її 
норм на поведінку людей з метою реалізації цілей і завдань держави” [13, c. 66]. У 
цьому випадку йдеться про ототожнення ролі екологічного права і його 
призначення, яке своєю чергою є недоцільним, якщо керуватися змістом понять 
“роль екологічного права”, “соціальне призначення екологічного права”. 

Поняття роль екологічного права – це значення екологічного права у житті 
суспільства, держави взагалі чи на відповідному етапі їх розвитку чи у вирішені тих 
чи інших завдань. Поняття завдання екологічного права свідчить про постійну чи 
тимчасову, кінцеву ціль, досягненню котрої повинно сприяти право. 

Без реалізації функцій екологічного права не може вирішуватись жодне із 
завдань, що стоять перед цією галуззю права. Можна стверджувати, що відповідні 
завдання, зокрема врегулювання раціонального використання природних ресурсів, 
забезпечення екологічної безпеки, потребують і відповідних функцій. Однак їхнє 
співвідношення не настільки однозначне, оскільки саме завдання екологічного права 
не є першоосновою його функцій. Річ і тім, що завдання екологічного права 
залежать від потреб суспільства у сфері екології на відповідному етапі розвитку і 
визначається історичною обстановкою. 

Взаємозалежність завдань і функцій екологічного права є чітко визначеною і 
полягає в такому: 

– завдання іноді зумовлюють існування функцій; 
– завдання визначають зміст функцій екологічного права; 
– завдання екологічного права суттєво впливають на форми і методи реалізації 

функцій екологічного права, визначають конкретні напрями еколого-правового 
впливу. 

Соціальне призначення екологічного права – це виконання екологічним правом 
специфічної ролі, а саме – ролі регулятора відносин з приводу використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів, гарантування екологічної безпеки, 
забезпечення якості навколишнього природного середовища. Ця роль своєю чергою 
є передумовою виникнення функцій екологічного права. М.Н. Марченко зазначає, 
що для визначення активної і багатогранної ролі права в життєдіяльності 
суспільства з точки зору його призначення служить поняття функції права [9, c. 68]. 

Своєю чергою, зіставлення функцій екологічного права з роллю і завданнями 
екологічного права наочно засвідчує, що найбільш характерними рисами функцій як 
основних напрямів впливу екологічного права є їх відносна самостійність і сталість 
(стійкість), тобто функції екологічного права – це відносно самостійні і сталі 
напрями впливу, тоді як завдання екологічного права можуть мати як постійний, так 
і тимчасовий (змішаний) характер. 
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Самостійність напрямів впливу екологічного права, іменованих його функціями 
полягає в тому, що вони охоплюють, зазвичай, визначені об’єктивно сформовані 
суспільні відносини й суттєво відрізняються один від одного, тобто є об’єктивно 
відособленими напрямами впливу екологічного права. 

Не менш важливою рисою функцій екологічного права як основних напрямів 
впливу є також їх відносна, порівняно з іншими подібними явищами стійкість, 
сталість. Тобто, це такі напрями діяльності екологічного права, що властиві йому 
протягом усього існування екологічного права. 

Професор Н.В. Андрейцев дає таке визначення: “функції екологічного права – 
це основні напрями впливу норм екологічного права на волю і поведінку суб’єктів 
екологічних правовідносин і забезпечення правопорядку в галузі використання 
природних ресурсів, охорони навколишнього природного, гарантування екологічної 
безпеки” [1, c. 15]. Отже вчений підтримує найпоширеніше серед теоретиків 
[6, c. 116; 14, c. 225] визначення функцій права як основних напрямів впливу права 
на суспільні відносини з метою їх урегулювання. 

В.М. Карташова, характеризуючи функції права як основні напрями впливу, 
зазначає, що це завжди цілеспрямований вплив. 

На нашу думку, твердження Н.В. Андрейцева є найближчим до істини, оскільки 
екологічне право має впливати не тільки безпосередньо на відносини з приводу 
використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного 
гарантування екологічної безпеки, але й на свідомість, психологію їх учасників. З 
приводу виділення свідомості як окремого об’єкта впливу права відомий вчений-
адміністравіст І. Голосніченко зазначає: “дуже важливу роль у механізмі правового 
впливу відіграє правосвідомість. Вона посідає проміжне становище серед елементів 
правового впливу” [7, c. 111–112]. Тому предметом впливу є і самі екологічні 
відносини, і екологічно-правова свідомість як специфічний об’єктивно існуючий 
спосіб організації і розвитку людського стану, що виявляється у матеріальному та 
духовному способі життя, в системі природоохоронних і духовних цінностей, 
ставленні людини до природи і самої себе, тобто поведінка і воля суб’єктів 
правовідносин. 

Але чому основні напрями впливу, а не правовий вплив і правове регулювання? 
Варто розмежувати значення та співвідношення цих правових категорій. Правовий 
вплив – це не лише нормативний, але й психологічний, ідеологічний вплив права на 
почуття, свідомість і поведінку людей. Правове регулювання – це здійснюване за 
допомогою правових засобів (юридичних норм, правових відносин, правових 
приписів) упорядкування суспільних відносин. Правове регулювання є однією з 
форм правового впливу і співвідносяться з останнім як частина і ціле [12, c. 23]. 
Отож, найдоцільнішим буде застосування такого поняття, як правовий вплив 
екологічного права, зміст якого охоплюватиме як суспільні відносини, так і волю, 
поведінку суб’єктів цих відносин. 

Проаналізувавши функції екологічного права з позиції сутності функцій права 
загалом, предмета екологічного права, його соціального призначення, можна 
зробити такі висновки: 

Предмет екологічного права – це комплекс природоресурсних, природо-
охоронних і антропоохоронних відносин. 
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Поняття функції права має подвійний, але внутрішньо узгоджений зміст: роль, 
яку виконує право, як один із соціальних регуляторів суспільних відносин, та 
конкретні напрями правового впливу на ці відносини. 

Під функціями екологічного права важливо розуміти основні напрями 
правового впливу на відносини з приводу використання природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного середовища, гарантування екологічної безпеки, 
які мають самостійний і сталий характер. Це формулювання відображає 
основоположні аспекти функцій екологічного права, а саме: 

1) функції екологічного права випливають із сутності екологічного права як 
регулятора суспільних відносин з приводу використання природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного середовища, гарантування екологічної безпеки; 

2) функції екологічного права – це такий правовий вплив, потреба в здійсненні 
якого породжує необхідність існування екологічного права як соціального явища; 

3)  функції екологічного права – це напрями активної дії, які забезпечують 
правопорядок в екологічній сфері; 

4) функції екологічного права відображають основні риси екологічного права, а 
саме присутній як в об’єкті, так і у відносинах екологічний фактор; 

5) постійність як необхідна ознака функцій екологічного права характеризує 
стабільність, безперервність, тривалість його дії. 
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Проведено кримінологічну оцінку трансформації сучасної економіки України 

як складного, суперечливого процесу переходу від командно-адміністративної 
економіки до економіки ринкового типу. Автор робить спробу окреслити 
особливості трансформації економіки України за ринковим типом і визначити їх 
вплив на рівень та характер економічної злочинності. 

Ключові слова: кримінологія; економічна злочинність; чинники економічної 
злочинності. 

 
Трансформація економічної системи суспільства є результатом складної 

взаємодії висхідних передумов, чинників, що супроводжують реформи та 
ефективності економічної політики держави. При цьому чинники об’єктивного 
походження визначають масштаби трансформаційних можливостей тому, що 
чинники суб’єктивного походження зумовлюють, які з них і якою мірою втіляться у 
життя.  

Аналіз трансформації економіки України від командно-адміністративної до 
економіки за ринковим типом має враховувати таке: 

1) стартові, чи успадковані умови (передумови трансформації); 
2) чинники об’єктивного характеру, що супроводжують трансформаційні 

процеси і впливають на них; 
3) заходи органів державної влади, спрямовані на реформування економіки 

України; 
4) результати трансформації. 
В Україні трансформація економіки за ринковим типом має свої істотні 

особливості. Українська економіка була підсистемою єдиного народногосподарського 
комплексу колишнього СРСР. Сім десятиліть економіка України була складовою 
радянського господарського комплексу. Ступінь інтегрованості вітчизняної економіки 
був настільки високий, що питома вага кінцевої продукції промисловості в Україні 
становила лише 15–20%, тоді як, наприклад, у Казахстані – понад 30%, а у Росії – 
понад 70% [1, с. 46].  

То ж криза радянської економіки кінця 80-х початку 90-х років стала стартовим 
майданчиком для ринкової трансформації української економіки. Наша країна 
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отримала у спадок величезне і малоефективне соціалістичне господарство, яке 
характеризувалося високим рівнем бюджетних видатків та високим рівнем 
інтегрованості в економічну систему, котра фактично розвалювалась. Тож, 
закономірно, що трансформація командно-адміністративної економічної системи у 
ринкову на перших етапах зумовила примноження тих основних недоліків і вад, які 
іманентно були властиві системі, що розпалась. 

Саме тому фактичне збереження у перші роки незалежності в Україні найбільш 
характерних властивостей економічної системи, заснованої на пануванні державної 
власності та державної монополії, що ще функціонувала на тлі ліквідації 
директивного принципу планування та розподілу матеріальних, фінансових та 
трудових ресурсів, суттєво загострило недоліки старої системи господарювання і 
ускладнювало перехід до ринкових відносин [2, с. 29–30]. Україна опинилися перед 
необхідністю вирішувати одночасно дуже складні проблеми, пов’язані зі стабілізацією 
господарського життя, його перетворенням та формуванням національної економіки 
ринкового типу. 

Другою особливістю переходу до ринкової економіки в Україні є гостро 
конфліктний характер процесів трансформації на її початковому етапі. 
Встановлення ринкових відносин відбувалося на фоні успадкованої структури 
виробництва та усталених соціальних цінностей (колективізму, справедливості, 
соціальної рівності та захищеності населення, тощо).  

Конфліктний характер був зумовлений як об’єктивними, так і суб’єктивними 
чинниками. До об’єктивних можна віднести такі: 

– тотальне одержавлення (частка державного сектора перевищувала 90%) 
радянської економіки. Це було причиною того, що державні органи упродовж 
десятиліть здійснювали безпосереднє управління всіма стадіями виробничого 
процесу, розподілу і перерозподілу результатів праці; 

– спотворена структура народного господарства, наслідком якої була глибока 
розбалансованість між виробництвом капітальних і споживчих благ. Принцип 
“виробництво в ім’я виробництва” призвів до того, що засоби виробництва у 1990 р. 
становили 69,5% виробленої продукції; 

– велика питома вага підприємств, основні фонди яких мали високий відсоток 
зношення (47,6% у 1990 р.); 

– висока частка підприємств військово-промислового комплексу; 
 – висока монополізація економіки; 
– визначально неефективна “мобілізаційна” структура виробництва і 

підприємств, що зумовило їх низьку адаптованість до ринку; 
– “прив’язана” до підприємств і позбавлена власних індикаторів якості система 

житлово-побутових та соціально-культурних установ; 
– відсутність необхідних організаційно-правових навиків для організації 

власного бізнесу; 
– невідповідність рівня економічної і правової науки до вимог забезпечення, 

розробки та прийняття оптимальних рішень у період трансформації, особливо у 
ситуаціях трансформаційної кризи; 

– низький рівень економічної та правової культури.  
До суб’єктивних належать такі чинники: 
– економічні перетворення випереджали правові; 
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– тимчасовий характер низки правових норм, що закріплювались у Декретах 
Кабінету Міністрів України, зумовлював нестійкість економічного середовища; 

– диспропорції у системі розподілу влади на фоні досить гострої боротьби 
різноманітних політичних команд щодо питань про суть, методи і форми 
перетворень; 

– штучний дуалізм у виконавчій владі (Адміністрація Президента України та 
Кабінет Міністрів України); 

– суперництво виконавчої та законодавчої влади у визначенні стратегії і тактики 
реалізації економічних реформ; 

– протистояння між фінансово-корпоративними групами економічно важливих 
регіонів країни (Київський, Дніпропетровський та Донецький регіони); 

– половинчастий, компромісний характер економічної політики на макро рівні і 
в частині інституційних перетворень;  

– недостатньо ефективна система приватизації;  
– відсутність необхідної реформи соціального сектора і трудових відносин; 
– тотальна лібералізація зовнішньоекономічних зв’язків;  
– лібералізація цін і внутрішнього ринку. 
Третьою особливістю трансформації економіки України за ринковим типом є 

те, що її головною соціальною базою стала стара апаратна номенклатура – колишні 
партпрацівники і працівники державного апарату всіх рівнів. Ці групи чиновників 
до початку реформ були найближче не тільки до влади, але і до механізмів 
розпорядження власністю. У межах цих груп сформувались стійкі службові, а також 
неформальні (у тому числі і корупційні, що базуються на засадах кругової 
корпоративної поруки, земляцтва, протекціонізму, кумівства тощо) як 
горизонтальні, так і вертикальні зв’язки, що почали відігравати вагому роль у 
системі управління економікою. 

Як стара, так і генетично нею породжена нова апаратна номенклатура у 
трансформаційний період опинилися в епіцентрі ринкових перетворень. Більше 
того, саме вони стали суб’єктами реалізації завдань з трансформації соціально-
економічної та політичної систем нашої країни [2, с. 30]. 

Оскільки чиновницький апарат був і постійно залишається зацікавленим у 
встановленні такої системи господарських відносин, за якої, хоч навіть і у 
завуальованому вигляді, має зберігатися його вплив на розпорядження (тобто на 
встановлення бажаного для бюрократії режиму регулювання чи маніпулювання) 
матеріальними, фінансово-кредитними або трудовими ресурсами держави, то саме 
апаратна номенклатура, як і за часів командно-адміністративної економіки, і надалі 
залишалася вирішальною ланкою, що зв’язує ресурси і суб’єктів господарської 
діяльності. 

Четвертою особливістю є значний вплив на процеси трансформації 
корпоративно-бюрократичних груп та злочинних угрупувань. Вплив злочинних 
угрупувань на характер реформ та використання злочинних і тіньових схем у сфері 
господарської діяльності виявився значно вагомішим, ніж це можна було собі 
уявити до початку реформ. Саме ці угрупування внесли у процес державного 
управління апробовані методи терору, шахрайства, підкупу, фізичного знищення і 
тиску. Ця передумова посилювалась відсутністю сформованих складових 
громадянського суспільства, ослабленням зусиль правоохоронних органів у 
боротьбі зі злочинністю, поступовим зрощенням правоохоронних органів з 
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приватним бізнесом, надмірним податковим тягарем, низькою соціальною 
захищеністю основних верств населення, що штовхало на пошуки протиправних 
шляхів для виживання не лише звичайних громадян, але і працівників 
правоохоронних органів. 

П’ята особливість – дуже висока соціальна ціна ринкових перетворень. 
Соціальний тягар ринкових перетворень виявився тяжчим, ніж очікувало 
суспільство. Відчутними наслідками реформ, принаймні на початковому етапі 
трансформації, стали високий рівень безробіття, крайнє зубожіння населення та 
суттєва диференціація у доходах населення, що відбилося на ефективності ринкових 
перетворень загалом. 

На формування ринкових відносин в Україні значно вплинула система 
роздержавлення та приватизації, розпаювання колгоспів, перетворення відносин 
власності, а також трансформація суб’єктів господарювання у різного роду ринкові 
організаційно-правові форми.  

У літературі вже було зазначено, що концепція проведення роздержавлення і 
приватизації в нашій країні не забезпечила очікуваного результату, необхідного для 
успішного економічного перетворення [3, с. 88, 95–96]. 

Недосконалість процесу приватизації полягала у: 
недостатній відкритості, своєчасному та достовірному інформуванні громадян 

про об’єкти приватизації, відвертому лобіюванні інтересів окремих покупців чи їх 
посередників залежно від особистої вигоди чи наближеності до певних політичних 
кіл, недотримання конкурентних способів приватизації, що спричинило 
монополізацію окремих галузей та видів виробництв; 

недостатності здійснення державного регулювання та контролю за діяльністю 
самого об’єкта до та під час його приватизації. У певних випадках керівництво 
підприємств свідомо доводило підприємство до межі банкрутства, оскільки 
фінансове ослаблене підприємство має нижчу вартість і його легше приватизувати; 

істотному уповільненні процесу приватизації внаслідок затяжної боротьби 
різних фінансово-корпоративних угруповань за контроль над найбільш 
привабливими підприємствами, з одного боку, і нехтуванні проблемами решти 
підприємств – з іншого [3, с. 96–97]. 

У міру здійснення приватизації дедалі відчутніше виявлявся її вплив на 
політичний і моральний клімат у країні. Процес приватизації впливав на ставлення 
суспільства до реформ, на оцінку населенням легітимності і соціальної 
справедливості змін, що проводились. Гострий, а іноді й відверто протиправний 
характер набувала боротьба за володіння приватизованими об’єктами. То ж, із 
засобу підвищення економічної ефективності приватизація перетворювалась у 
спосіб набуття політичного впливу та влади.  

На характер трансформаційних змін державної форми власності вирішальний 
вплив мала позиція окремих високопоставлених службових осіб, яка визначалася їх 
особистими чи корпоративними інтересами, а не ринкові закони та відповідна 
правова база. Саме це стало чи не основною причиною, що перешкоджала 
створенню справжнього ринкового конкурентного середовища в Україні. 

Приватизація у кінцевому результаті, не була спрямована на створення 
ефективного, захищеного в правових й економічних відносинах масового власника, 
зацікавленого у розвитку, розширенні й зростанні виробництва.  
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Окремо потрібно зупинитись на проблемі інтенсивного зростання тіньової 
економіки у трансформаційний період. Частка господарської діяльності, прихованої 
від держави, зросла від однієї третини до половини ВВП. Масштаби цього сектора 
такі, що в ньому сформувалося своє конкурентне середовище. Цілі сфери 
господарської діяльності почали ґрунтуватись на безподаткових моделях. Тінізація 
економіки, особливо у її асоціальному варіанті, зумовила надзвичайно негативні 
наслідки. Зокрема: усунення конкуренції у сфері підприємницької діяльності; 
стимулювання нових господарських правопорушень; високі видатки держави на 
боротьбу з корупцією та організованою економічною злочинністю; стимулювання 
невиправданих обмежень та додаткових процедур у сфері господарської діяльності; 
зневіру населення у справедливість і законність; зменшення податкових 
надходжень; зростання потреби у неофіційних доходах; дестимулювання зменшення 
видатків виробництва, інноваційної діяльності [4, с. 84]. 

Тіньовий сектор посилив процеси розбалансованості економіки і став однією з 
причин гальмування економічного розвитку. 

Важливим знаряддям макроекономічного регулювання у перехідній економіці є 
фіскальний інструментарій. Саме фіскальна політика дає змогу „змінювати 
структуру національної економіки, забезпечувати пріоритетний розвиток тих або 
інших галузей, впливати на структуру зайнятості, зменшувати економічні 
коливання, досягати природного ВВП за повної зайнятості, впорядковувати 
державні фінанси та фінанси підприємств, боротися з неминучими інфляційними 
спалахами тощо” [5, с. 141]. 

Систему оподаткування, що сформувалася в Україні у перехідний період, 
можна охарактеризувати як таку, що не сприяла і не сприяє повною мірою розвитку 
вітчизняної економіки. Податковий тягар весь час накладає свій негативний 
відбиток на трансформаційні процеси. Система податкових пільг, яка до речі часто 
змінюється, є дуже розрізнена і не відображає пріоритетів державної політики.  

В Україні не накопичений досвід використання податків як регулятора 
економічного життя, не вироблені різні сторони досить складного податкового 
механізму (про що свідчить порядок повернення ПДВ), не вистачає кваліфікованих 
фахівців, невисокої якості облікових і розрахункових операцій, відсутня дисципліна 
платників податків. По-іншому як на Заході розподіляється загальний податковий 
тягар залежно від видів і суб’єктів оподаткування. На фізичних осіб лягає менший 
тягар, на юридичних – більший. Тож для суб’єктів підприємницької діяльності не 
було створено економічної мотивації до повною мірою правомірної господарської 
діяльності і сплати всіх передбачених податків та інших платежів.  

Загалом трансформацію економіки України за ринковим типом можна розбити 
на наступні етапи, кожен з яких має свої особливості. 

Першому етапу (1991–1994 рр.) були властиві різка лібералізація господарської 
діяльності і, як наслідок, обвальний спад виробництва. Лібералізація спровокувала 
пришвидшене руйнування обробної промисловості, а також сільського 
господарства, які страждали від зростання цін на енергоносії, звуження 
внутрішнього платоспроможного попиту та об’єктивної неспроможності 
витримувати конкуренцію іноземним товарам. Посилилися процеси структурної 
деформації промислового комплексу. У 1,5–2 рази скоротилася частка продукції 
машинобудування, легкої та харчової промисловості. Утворився великий розрив між 
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темпами зростання цін та номінальної заробітної плати. Зниження місткості 
внутрішнього попиту призвело до відтоку коштів з виробничого сектора до сфери 
обігу, посилило дефіцит обігових коштів підприємств, обмежило їхній 
інвестиційний потенціал.  

Усе це призвело до наростання інфляційних процесів, які дуже швидко переросли 
у гіперінфляцію. Гіперінфляційна спіраль, що тривала у 1992–1994 роках, буквально 
вибила підґрунтя з-під ніг населення, знецінила все те, що тяжкою працею 
накопичувалося роками. Спровокована трансформаційна криза стала результатом 
того, що об’єктивні обмежувачі структурно-інституційного порядку, з одного боку, і 
життєві цінності й стереотипи економічної поведінки ряду поколінь – з іншого, стали 
несумісні з задумами і характером перетворень. Основними ознаками такої кризи 
стало погіршення умов життя, диференціація та зубожіння населення.  

Високий рівень інфляції, який супроводжувався всеохоплюючим і хаотичним 
перерозподілом доходів і достатку, поставив під загрозу ефективність самих 
ринкових реформ. Як констатував у своєму позачерговому посланні до Верховної 
Ради України 19 листопада 1998 р. Президент України Л.Д. Кучма, “глибока 
економічна криза, яка триває майже десять років, до краю виснажила ресурси 
нашого виживання. Втрачено більше половини економічного потенціалу держави. 
Валовий внутрішній продукт зменшився у 2,4 раза. Ще більше впали реальні доходи 
людей. За таких умов нова фаза падіння виробництва несе не передбачувані 
наслідки” [6, с. 3]. 

Для другого етапу (1995–1999 рр.) характерними є процеси активної протидії 
кризовим явищам, поступового скорочення темпів падіння ВВП – до 0,4% у 1999 р. 
Однак унаслідок низької ефективності паливно-енергетичного та металургійного 
секторів їхні цінові переваги швидко втратили свій ресурс, а обробна промисловість 
продовжувала занепадати.  

На стримування розвитку підприємництва в країні значно вплинула орієнтація 
економічної політики на чітке обмеження грошової маси в підприємств, що 
спричинила платіжну кризу й появу різного роду грошових сурогатів і бартерів. 
Разом з високим рівнем податків, недосконалістю й мінливістю податкової системи 
це зумовило наростання бюджетного дефіциту, збільшило неплатежі, погіршило 
положення всіх підприємницьких структур і малих, і середніх, і великих у всіх 
господарських сферах, у тім числі банківську, підсилило тіньові обороти, 
розширило масштаби “чорної готівки” тощо. 

Дефіцит бюджету й відсутність достатньої фінансової бази розвитку реального 
сектора призвели до змін у структурі постійно наростаючої заборгованості кожного 
всім і всіх кожному. Якщо в перші роки реформ переважала заборгованість 
підприємницьких структур один одному, то починаючи з 1995 р. прострочені 
платежі поширювалися на взаємини господарюючих суб’єктів різних сфер з 
державою [7, с. 88]. 

У державі дедалі більше наростала система неплатежів, збільшувалась 
заборгованість заробітної плати працівникам бюджетної сфери та ін. 

Це підтверджується й тим, що неформальна економіка у всіх її проявах 
(легітимних, тіньових і кримінальних) досягла масштабів, що свідчать про процес 
переродження системи економічних відносин. Якщо ще в 1992 р. тіньова економіка 
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давала 20%, в 1995–1996 р. 25–40% ВВП, то до 1998 р. ці цифри досягли 40–70%. 
(Припустимий рівень частки тіньової економіки у ВВП за критерієм загрози 
національній безпеці не повинна перевищувати 10–30%, а за критерієм відносного 
благополуччя економіки – 5–10%). Це означає, що неформальні економічні 
відносини, власне кажучи, щораз більше стали переплітатись з формальними й 
підмінювати їх. 

Можна говорити про те, що до 2000 р. виявилася зруйнованою стара й не 
повністю створена нова суспільно-політична система, що повинна виступати 
основою соціально-економічного розвитку країни. Економіка України ставала ще 
менш контрольованою і набула ще більш фіктивного характеру. Свідченням цього 
було подальше зменшення обсягів матеріального виробництва і гіпертрофована 
зміна його структури, і економічно неможливе за нормальних ринкових умов 
збільшення рівня питомої ваги готівкової маси в структурі грошового обороту, і 
зростання фіктивної складової суспільного капіталу за умов стагнації її виробничої 
складової, і перетворення функціонального капіталу в особисте майно (нерухомість, 
валюту, предмети розкоші, антикваріат, коштовності тощо). 

Для третього етапу (починаючи з 2000 р. і до сьогодні) характерним є відносна 
стабілізація економічного розвитку. Але суттєво структура української економіки не 
поліпшилась. Частка сировинних галузей і проміжного споживання збільшується. 
Основні фонди зношуються і нормально не відтворюються. Структурна ломка не 
компенсується капіталоноваціями і, на жаль, незважаючи на економічне зростання 
останніми роками, не можна говорити про досить чіткий процес структурного 
трансформування [3, с. 41]. 

Економічне зростання, починаючи з 2000 р., також пов’язане з реімпортом 
фінансових ресурсів у виробничі галузі національної економіки, що пояснюється 
надлишком пропозицій фінансових ресурсів у розвинених економіках, високим 
ризиком інвестування в країнах, що розвиваються. Забезпечити стабільність доходів 
стало можливим лише у реальній економіці і саме цим зумовлюється репатріація в 
українську економіку раніше експортованих капіталів через офшорні утворення, в 
тому числі у межах спеціальних економічних режимів інвестиційної діяльності 
[4, с. 83]. 

Для цього етапу характерним є також посилення адміністративного тиску на 
сферу підприємницької діяльності (практично аж до кінця 2004 р.). Про це свідчить 
не завжди обґрунтоване втручання в господарську діяльність підприємств, 
розростання управлінського апарату, посилення його закритості, корумпованості й 
безкарності. 

Тож, у перехідній українській економіці відмова від планування, приватизація 
та деякі інші ринкові інструменти самі по собі не забезпечили виникнення ринкової 
динаміки. Навпаки, виникла нерівність у сфері доступу до ресурсів, інформації, 
політичної влади. Це створило сприятливий ґрунт для появи нових монополій. У 
таких умовах український ринок не став вектором алокації ресурсів і умовою 
створення нових продуктивних сил.  

І на сьогодні суб’єкти влади так і не змогли навчитися контролювати докорінні 
перетворення в економічній та соціальній сферах, що не сприяє побудові соціально-
орієнтованої ринкової економіки, а навпаки – призводить до подальшого панування 
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тіньової економіки, відтворення економічної злочинності й збагачення небагатьох 
осіб.  

З метою послаблення негативних трансформаційних деформацій необхідно 
передусім змінити бюджетну політику. Основним має бути відновлення 
перерозподільної функції бюджету для забезпечення соціальної стабільності. 
Необхідно також нейтралізувати використання кланово-олігархічними групами 
державної влади у боротьбі за економічне панування, обмежити їхній вплив на 
політичні процеси, на діяльність різних гілок влади. Сформувати основні інститути 
громадянського суспільства і забезпечити механізми для їхнього ефективного 
функціонування.  

__________________________ 
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Розглянуто співвідношення кримінально-правової регламентації відповідаль-

ності за незаконне розповсюдження інформації та незаконне її приховування чи 
засекречення у нормативних актах. 

Ключові слова: незаконне розповсюдження інформації; незаконне прихову-
вання інформації; незаконне засекречення інформації у нормативних актах. 

 
Проблема кримінально-правового захисту конституційного права громадян на 

інформацію піднімалась у кримінально-правовій літературі, як на рівні підручників 
та науково-практичних коментарів до Кримінального кодексу України (далі КК), так 
і на рівні наукових статей. Але в більшості робіт розглядались лише окремі її 
аспекти. Досить багато уваги надано проблемі сфери дії ст. 163 КК “Порушення 
таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, що 
передаються засобами зв’язку або через комп’ютер” [1, с. 151–153; 2, с. 65–
67; 3, с. 113–120]. Аналізувались й ознаки складу злочину, передбаченого ст.182 КК 
“Порушення недоторканності приватного життя” [4, с. 45–53; 5, с. 174–177]. На 
монографічному рівні досліджено кримінальну відповідальність за незаконне 
збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну 
таємницю [6; 7, с. 110–113], конфіденційну інформацію, яка є власністю держави 
[8]. Комплексний розгляд проблеми також має місце [9, с. 392–396; 10, с. 64–70]. 
Але Н.В. Кушаковою проблема розглядається значно вужче, ніж постановка питання 
у назві її статті. Ця авторка свою увагу зосередила в основному на статтях КК, котрі 
захищають інформацію від незаконного заволодіння за допомогою технічних 
приладів. Захист свободи вираження поглядів, розглядуваний Ж.І. Кобан, – 
проблема суміжна з тією, що задекларована у назві цієї статті. 

Вільний доступ до інформації і вільне її поширення – обов’язкові складові 
конституційного права громадян на інформацію. Але у кримінально-правовій 
літературі не розглядались питання співвідношення кримінально-правової 
регламентації незаконного поширення й незаконного обмеження доступу до 
інформації. Дослідження названої проблеми і є метою цієї статті. 

У ст. 34 Конституції України задекларовано право кожного вільно збирати, 
зберігати, використовувати та поширювати інформацію. 

Окремо в нашій Конституції (ст. 50) зазначено право громадян на вільний 
доступ і поширення тієї частини інформації, яка стосується стану довкілля, якості 
харчових продуктів і предметів побуту. Вказано, що саме ця інформація ніким не 
може бути засекречена. 
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Разом з тим, у Конституції (ст. ст. 32, 34) існують положення, що вказують на 
можливість обмежувати право громадян на отримання і поширення інформації для 
забезпечення вичерпно передбачених Конституцією цілей. 

В самій Конституції України немає вказівок про невідворотне настання 
юридичної відповідальності за поширення засекречених у законодавчому порядку 
видів інформації чи за безпідставне засекречування інформації, яка не підлягає 
засекречуванню, або за незаконне втаювання законодавчо не засекреченої 
інформації. Декларується тільки право особи на відшкодування матеріальної та 
моральної шкоди, заподіяної збиранням, зберіганням, використанням і поширенням 
недостовірної інформації. 

Проблема обмеження в кримінальному праві України права громадян на 
поширення інформації має два аспекти. Перший – як у кримінальному праві 
встановлені межі права громадян на поширення інформації. Другий – як у 
кримінальному праві захищені можливості доступу громадян до інформації, на яку 
вони мають право. В другому аспекті проблема полягає у караності 
необґрунтованого засекречування інформації, яке може проявлятися як у прийнятті 
незаконних рішень нормативного характеру, так і в безпідставній відмові 
громадянам у отриманні інформації, на яку, відповідно до закону, вони мають право. 

Що стосується першого аспекту проблеми, то варто зазначити, що за 
кримінальним правом України настає відповідальність за поширення певних видів 
інформації, як тих, які віднесені до інформації з обмеженим доступом, так і тих, 
котрі такого статусу не мають. За незаконне розповсюдження інформації, яка не є 
інформацією з обмеженим доступом, наприклад, встановлена відповідальність у 
ст. 176 КК “Порушення авторського права і суміжних прав”. 

Загальної кримінально-правової норми, в якій предмет складу злочину був би 
означений як відомості, що містять інформацію з обмеженим доступом, не існує. У 
КК прямо передбачена відповідальність за поширення конкретних видів інформації, 
яка в законодавстві віднесена до інформації з обмеженим доступом, у 16 статтях: 
ст. 111 КК “Державна зрада”, ст. 114 КК “Шпигунство”, ст. 328 КК “Розголошення 
державної таємниці”, ст. 422 КК “Розголошення відомостей воєнного характеру, що 
становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять 
такі відомості”; ст.330 КК “Передача або збирання відомостей, що містять 
конфіденційну інформацію, яка є власністю держави”; ст. 232 КК “Розголошення 
комерційної або банківської таємниці”; ст.387 КК “Розголошення даних досудового 
слідства або дізнання”; ст. 182 КК “Порушення недоторканності приватного життя”; 
ст. 145 КК “Незаконне розголошення лікарської таємниці”; ст. 132 КК 
“Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення 
зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної 
хвороби”; ст. 168 КК “Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)”; ст. 163 
КК “Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 
кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер”; ст. 159 КК 
“Порушення таємниці голосування”; ч. 2 ст. 2091 КК “Умисне порушення вимог 
законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом; ст. 2321 КК “Розголошення або використання не 
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оприлюдненої інформації про емітента або його цінні папери”; ст. 381 КК 
“Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист”. 

Поняття й ознаки предметів більшості з названих складів злочинів визначені в 
законодавстві. З точки зору кримінального права не повинно становити теоретичних 
труднощів встановлення таких предметів злочинів, як відомості, що містять: 
державну таємницю [11, ст. 8; 12]; конфіденційну інформацію, яка є власністю 
держави [13, ст. ст. 30; 14]; комерційну [15, ст. ст. 505–508; 16; 17] чи банківську 
таємницю [18, ст. ст. 60–62]; дані досудового слідства чи дізнання [19]; лікарську 
таємницю [20, ст. 40; 21, ст. 26; 22, ч.1 ст. 286]; інформацію про проведення 
медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини або іншої 
невиліковної інфекційної хвороби [23, ст. 8], таємницю усиновлення (удочеріння) 
[24, ст. ст. 207, 226–228]; таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та 
іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер 
[25, ст. 1, 9; 26]; таємницю голосування [27, ст. 7]; інформацію, яка надається 
спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового 
моніторингу [18, ст. 63–65]; неоприлюднену інформацію про емітента або його цінні 
папери [28, ст. ст. 39–46]; інформацію про заходи безпеки щодо особи, взятої під 
захист [19, ст. ст. 521–524; 29; 30]. Певні труднощі, які виникають на практиці із 
встановленням фактичних обставин справи – віднесенням тих чи інших відомостей 
до предмета конкретного злочину, обумовлені суперечностями, прогалинами в 
регулятивному законодавстві. Проте проблема розмежування названих вище складів 
злочинів існує. Всі ці склади злочинів, відрізняються один від одного за предметом. 
А в багатьох випадках одні й ті самі відомості охоплюються поняттями, за 
допомогою яких окреслені предмети кількох складів злочинів. В цих випадках 
правильну кримінально-правову кваліфікацію можна забезпечити лише чітко 
визначивши співвідношення складів злочинів, у яких конкретний вид відомостей, 
що містять інформацію з обмеженим доступом, є спільною ознакою. Так 
О.С. Самойлова побудувала розмежування складу злочину, передбаченого ст. 330 
КК, із суміжними, на розробленні основних критеріїв віднесення інформації до 
категорії таємної та конфіденційної [8, с. 16–17], тобто на встановленні 
характеристик предмета складу злочину, як розмежувальної ознаки. 

Одним з найбільш неврегульованих є питання про поширення інформації про 
особу. Закон України “Про інформацію” (ст. 23) лише в загальних рисах визначає 
поняття такої інформації. Не вносить істотної ясності й дане з цього приводу 
роз’яснення Конституційного Суду України [31]. З перерахованих документів 
випливає, що конфіденційною інформацією про особу, яка названа як предмет 
злочину “Порушення недоторканності приватного життя” (ст. 182 УК), потрібно 
вважати дані про національність, освіту, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, 
адресу, дату і місце народження, майновий стан, які особа не бажає розголошувати. 
Виходить, що вирішальним у визначенні предмета цього злочину є суб’єктивний 
фактор – небажання, незгода особи на поширення відповідної інформації. У 
кримінально-правовій літературі зустрічається підтримка використання саме 
суб’єктивного критерію для визначення предмета цього злочину [2, с. 65–67]. 
С.Лихова вважає, що предметом злочину, передбаченого ст. 182 КК є будь-яка 
конфіденційна інформація про особу. При цьому вона зазначає, що це значно 
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ускладнює застосування названої статті. Але й вона дотримується думки, що 
визначальним у віднесенні інформації до предмета розглядуваного злочину є 
суб’єктивний фактор [4, с. 46–47]. Визнання пріоритету суб’єктивного фактору 
стосовно визначення предмета злочину, передбаченого ст. 163 КК, висловлене в 
літературі [32, c. 111], можна підтримати, так як це той випадок, коли держава взяла 
на себе обов’язок забезпечити безпечне, захищене від стороннього проникнення, 
передавання інформації засобами зв’язку. Стосовно ж предмета злочину, 
відповідальність за який встановлена у ст. 182 КК, з таким підходом складно 
погодитися. Недоцільність вказаного підходу можна побачити, проаналізувавши 
конкретні приклади. Зокрема, розповсюдження загальновідомих даних про особу, 
наприклад, щодо її освіти, або про відсутність наукового ступеня і вченого звання у 
одного з політиків, який видавав себе за заморського професора, якщо ця особа не 
давала згоди на їх оприлюднення, згідно з цими положеннями повинно тягнути 
кримінальну відповідальність. Вважаю це неприйнятним. 

Думаю, що для визначення поняття “конфіденційна інформація про особу” як 
предмета відповідного злочину, повинна застосовуватися сукупність об’єктивного і 
суб’єктивного критеріїв: 

1) це інформація про факти, які мали місце в реальній дійсності. Припущення 
про моральні якості певної особи, не підкріплені посиланням на конкретні факти, не 
повинні розглядатися як предмет відповідного злочину. Поширення таких 
припущень повинно тягнути цивільну відповідальність. 

2) розповсюджувана інформація повинна бути об’єктивно таємною, нікому не 
відомою. Подібним чином підходить О.Е. Радутний до визначення ознак предмета 
злочину, передбаченого ст. ст. 231, 232 КК. Однією з ознак такого предмета він 
називає таємність. “Таємність указує на певне відокремлення цієї інформації 
шляхом видання власником локального нормативного акта, наявність у зв’язку з 
цим спеціального режиму доступу, володіння, користування та розпорядження 
інформацією” [6, с. 11]. Узагальнивши сказане цим автором й інтерпретувавши його 
до такого предмета злочину, як конфіденційна інформація про особу, під таємністю 
слід розуміти забезпечення власником інформації за допомогою сукупності вжитих 
ним засобів її схоронності, недоступності для не уповноважених осіб, у нашому 
випадку – всякого і кожного. Навряд чи особа може претендувати на захист з боку 
держави таємниці її приватного життя, якщо сама не зберігала цю таємницю. 
Наприклад, не можна вважати конфіденційною інформацією, загальновідому 
інформацію, наприклад, про освіту. По-перше наявність відповідного освітньо-
кваліфікаційного рівня є законодавчо передбаченою умовою для зайняття певних 
посад, виконання певних видів робіт. По-друге, освітній процес – не втаємничене 
дійство. Ця інформація з самого початку відома широкому колу осіб. Також не 
можуть вважатися конфіденційними відомості, що містяться в проголошеному у 
відкритому засіданні суду рішенні чи вироку, навіть, якщо вони містять інформацію 
про особисте життя фігурантів цивільної чи кримінальної справи. 

3) особа не дає згоди на поширення цієї інформації. 
В плані de lege ferenda у правовій літературі висувається пропозиція 

диференціювати підхід до заборони на розповсюдження інформації про особу 
залежно від того, приватна це особа, чи публічний політик. Що стосується 
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політиків, то, як справедливо зазначають у літературі, обмеження права на 
отримання інформації про їхні персональні дані порушує право громадян на вільний 
вибір [33]. 

Як бачимо, кримінально-правова заборона існує відносно поширення широкого 
кола видів інформації. 

Заборона ж на засекречування інформації Конституцією України (ст. 50) прямо 
встановлена лише стосовно стану навколишнього середовища, якості харчових 
продуктів і предметів побуту. 

У КК відповідальність за приховування певного виду інформації прямо 
передбачена тільки в трьох статтях. У ст. 238 КК передбачено приховування 
відомостей про екологічний, в тому числі, радіаційний стан, який пов’язаний із 
забрудненням 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 небезпекою. У ст. 285 КК встановлена відповідальність за 
неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден. За ст. 385 КК 
настає відповідальність за відмову свідка від давання показань, а також за відмову 
експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків. 

Інших складів злочинів, де б настання відповідальності за замовчування або 
приховування інформації, яку особа зобов’язана повідомляти було поставлене в 
залежність від наявності предмета злочину (виду інформації) у Особливій частині 
КК немає. 

Є ще ряд статей, за якими може наставати відповідальність за приховування 
неконкретизованих видів інформації, хоч на це немає прямої вказівки у їхніх 
диспозиціях. Це випадки, коли наявність складу злочину не пов’язується із видом 
приховуваної інформації. 

Приховування інформації, може вчинятися у вигляді повідомлення неправдивих 
відомостей чи неповідомлення правдивих відомостей за умови, що особа 
зобов’язана була такі відомості повідомляти певному адресату, які є проявами 
обману [34, c. 40] – способу вчинення злочину, властивого, наприклад, шахрайству 
(ст. 190 КК), ухиленню від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів 
(ст. 212 КК), службовому підробленню (ст. 367 КК), підробленню документів... 
(ст. 358 КК). 

У необґрунтованій відмові у наданні інформації (ігнорування депутатського 
звернення чи запиту) може виявлятися таке суспільно-небезпечне діяння у складі 
“Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради” 
(ст. 351 КК), як невиконання службовою особою законних вимог народного 
депутата України, депутата місцевої ради (ч. 1 ст. 351 КК), комітетів Верховної Ради 
України (ч. 2 т. 351 КК). Подання завідомо неправдивої інформації відповідним 
адресатам, яке також може бути способом приховування інформації, прямо 
передбачене у ч. 1 та 2 ст. 351 КК. 

Випадки безпідставної відмови громадянам у отриманні інформації, залежно від 
конкретних обставин, можуть бути кваліфіковані за статтями про службові злочини, 
як зловживання владою чи службовим становищем, або як перевищення влади чи 
службових повноважень. Але це, як відомо, злочини з матеріальним складом. А 
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наслідки від безпідставного засекречування чи приховування інформації у вигляді 
істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам, інтересам суб’єктів права, 
можуть бути, й частіше за все, бувають віддаленими в часі від діяння. Тому складно 
піддаються доказуванню. Сама відмова громадянам у вільному доступі (отриманні) 
до інформації, що стосується їх особисто, право на який гарантоване ст. 9 Закону 
України “Про інформацію”, відповідно до законодавства України є корупційним 
діянням. У проекті закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
щодо відповідальності за корупційні правопорушення” (реєстр. № 2112 від 
11.09.2006 р.) у главі 15-Б, якою пропонується доповнити Кодекс України про 
адміністративні правопорушення, міститься ст. 212-26 “Ненадання інформації або 
надання недостовірної чи неповної інформації”. Але загроза бути притягнутими до 
адміністративної відповідальності службовими особами не сприймається серйозно, 
бо не реалізується на практиці [35]. 

Тому законодавчу регламентацію відповідальності за незаконне втаювання 
інформації не можна вважати досконалою. 

Безпідставне віднесення інформації до такої, що містить державну таємницю, 
яке заборонене ст. 8 Закону України “Про державну таємницю”, наприклад, якщо 
цим буде звужуватися зміст і обсяг конституційних прав і свобод людини і 
громадянина, заподіюватися шкода здоров’ю та безпеці населення, також прямо в 
КК не передбачено – нема спеціальної норми, за якою можна би було кваліфікувати 
це діяння. Назване діяння охоплюється загальною нормою про перевищення влади 
чи службових повноважень. Але мені не відомі випадки, щоб у практиці 
застосування права розглядувані діяння кваліфікувались за цією статтею. Між тим, 
суспільна небезпека таких діянь величезна. Надмірне засекречування інформації 
створює умови для вчинення і приховування зловживань, зокрема у витрачанні 
державних фінансових засобів, факти порушення прав людини. Наприклад, згідно зі 
ст. 4.2.7 Зводу відомостей, що містять державну таємницю, державною таємницею є 
кількість приміщень, котрі на конфіденційній основі використовуються для 
виконання завдань оперативно-розшукової діяльності. А засекречування 
статистичних показників розшукової і розвідувальної діяльності за окремими 
напрямками (ст. 4.4.8 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю) 
створює дуже широкі можливості для порушення прав людини без будь-якої 
відповідальності за це. 

У правовій літературі проведений аналіз, який виявив суперечності 
засекречування інформації у “Зводі відомостей, що становлять державну таємницю” 
вимогам Конституції України та Закону України “Про державну таємницю” 
[36, с. 9–16]. 

У мене не викликає сумнівів доцільність і соціальна обумовленість існування 
тих кримінально-правових норм, котрими встановлена відповідальність за незаконне 
поширення певних видів інформації. Призначенням частини з них є охорона 
інтересів громадян, іншої частини – охорона інтересів держави. Але безпідставне 
віднесення інформації до таємної, яке визначено актами законодавства інших 
галузей права, призводить до того, що наш КК стоїть на сторожі обстановки 
всезагального засекречування інформації, часто незаконного. Конституційне ж 
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право громадян на вільний доступ та поширення інформації залишається 
незахищеним. 

З точки зору важливості права громадян на вільний доступ до інформації та 
вільне її поширення, яке може бути порушене, і реалій нашого суспільства, а саме, 
що працівникам правоохоронних органів складніше піднятися до розуміння змісту 
загальної норми, ніж з’ясувати зміст норми спеціальної, потрібно ввести таку 
статтю, у якій була би прямо передбачена відповідальність за безпідставну відмову в 
отриманні інформації, на яку громадянин має законне право, і окрему статтю про 
відповідальність за незаконне, таке яке суперечить Конституції та законам України 
засекречування інформації в нормативних актах. 

__________________________ 
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Розглянено ознаки поняття осудності, з’ясовано призначення нижньої вікової 
межі кримінальної відповідальності. Проаналізовано зв’язок нижньої вікової межі 
кримінальної відповідальності та осудності у кримінальному праві. 

Ключові слова: вік, злочин, кримінальна відповідальність, осудність. 
 
Здатність усвідомлювати свої діяння, передбачати можливі наслідки цих діянь, 

також керувати ними не виникають в особи раптово в один момент, а набуваються 
нею та поступово розвиваються в процесі життєвого шляху на різних етапах її 
становлення та досягнення певного віку [1, с. 534]. Отже, і питання про осудність 
особи можна вирішувати лише на певному етапі її соціально-психічного розвитку 
після досягнення певного віку, коли є всі підстави вважати, що вона має відповідні 
психічні здібності [2, с. 8]. Треба погодитись з Р.І. Міхєєвим, що осудність тісно 
пов’язана з віком суб’єкта злочину, оскільки однією з передумов осудності є 
належний розвиток психічних функцій та певне психічне здоров’я людини, а воно, 
як і соціальний досвід, приходить з віком. Утім, його недосягнення усуває 
передумову осудності, а отже і саму осудність. Тому, на його думку, якщо з позицій 
кримінального закону вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність, та 
осудність – це дві різні передумови настання кримінальної відповідальності, то з 
гносеологічних, соціально-психологічних позицій осудність включає в себе і вік 
[3, с. 38–39]. 

Про взаємозв’язок мінімального віку, з якого може наставати кримінальна 
відповідальність, та осудності як критеріїв соціалізації особи, розвитку її 
інтелектуальних та вольових властивостей зазначається і в Мінімальних стандартних 
правилах ООН, які стосуються застосування правосуддя щодо неповнолітніх 
(Пекінські правила). Так, офіційний коментар до основного тексту підкреслює зв’язок 
нижньої вікової межі кримінальної відповідальності з характеристикою емоційної, 
духовної та інтелектуальної зрілості, достатньої для усвідомлення відповідальності 
перед суспільством [4, с. 287]. Враховуючи тісний взаємозв’язок цих понять, окремі 
вчені пропонують розглядати їх як частину та ціле. У літературі трапляються спроби 
зачислити до ознак поняття осудності вказівку на досягнення особою певного віку 
[2, с. 8; 5, с. 249–250]. На наш погляд, питання про співвідношення понять осудності 
та віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, потребує окремого 
дослідження. 
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З’ясування соціально-психологічного аспекту особи завжди передбачає 
дослідження закономірностей формування певної внутрішньої структури особи та 
виконання нею функції регулятора поведінки [6, с. 67]. Формування цієї структури 
особи відбувається поступово з моменту її народження під впливом різноманітних 
чинників. Залежність здатності керувати своєю поведінкою від вікового розвитку 
здавна констатується суспільною думкою. Це, своєю чергою, є основою для 
особливого ставлення суб’єктів неформального та формального (офіційного) 
соціального контролю до діянь дітей і підлітків, які вчиняються ними з порушенням 
норм моралі чи права [7, с. 48]. 

Щоб бути суб’єктом будь-якого суспільного відношення, людина повинна 
досягти певного рівня психофізичного та соціального розвитку, який дасть їй змогу 
усвідомлювати та керувати своєю поведінкою, а отже і нести відповідальність за неї. 
З огляду на це ще вчені минулого слушно зазначали, що людина не народжується 
одразу особою. Для цього потрібен тривалий процес фізичного, розумового та 
морального становлення [8, с. 93; 9, с. 414–416]. Тому до досягнення певного віку 
людина не лише в правовій, але й в соціологічній літературі не визнається 
повноцінним суб’єктом суспільних відносин. Така поступовість розвитку людини як 
свідомого суб’єкта суспільного життя зумовлює спроби законодавця встановити в 
якості однієї з гарантій принципу винної відповідальності її вікові межі. Тим самим 
законодавець намагається виключити зі сфери застосування кримінально-правових 
заходів дітей та підлітків, типовий рівень розвитку яких породжує неспростовні 
сумніви в тому, що вони при вчиненні діянь, заборонених кримінальним законом, 
могли усвідомлювати характер та значення своїх дій та керувати ними в ситуації 
вибору [7, с. 48–49]. 

Питання щодо визначення початкового віку, з якого є можливою кримінальна 
відповідальність, та щодо критеріїв, якими повинен користуватися законодавець, 
ніколи не було однозначного вирішене. Ця проблема була і, мабуть, залишиться 
однією із найдискусійніших в науці кримінального права [10, с. 36–38]. Зокрема, 
римське право допускало повну неосудність у дитинстві, але кінцем дитинства воно 
вважало не конкретний вік, а той момент, коли дитина починала говорити як людина 
[11, с. 120]. Відома також система кліматичних періодів, яка була відтворена у 
медичних трактатах у давнину, особливо у Гіппократа. Її головним положенням є 
твердження про те, що через кожні сім років матеріальні елементи, з яких 
складається тіло людини, оновлюються, а разом з ними оновлюється і організм 
людини як у фізичному, так і у моральному відношеннях [12, с. 84–85]. Одні вчені 
вважають, що першим віком, з якого може наставати кримінальна відповідальність, 
повинен бути вік статевої зрілості. Оскільки саме на цей вік, на їхню думку, 
припадає кульмінаційний момент розвитку людини – становлення її як особи 
[13, с. 80]. Інші зазначають, що законодавець при цьому повинен використовувати 
не тільки дані фізіології та психології, а брати до уваги соціальні та етнографічні 
умови життя [11, с. 119–120; 9, с. 415–419]. На сьогодні загальновизнаним є те, що 
становлення особи відбувається в діалектичній єдності біологічних та соціальних 
чинників. Їх співвідношення у формуванні особи ще не розкрито у всіх своїх 
проявах. Визнається лише, що соціальне, яке поступово формується в людині, 
мобілізує її біологічні особливості, необхідні для здійснення диференційованої 
поведінки. По суті становлення особи є процес руху від формування її як об’єкта 
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суспільних відносин до становлення її як суб’єкта таких відносин. В результаті 
цього процесу, людина набуває самосвідомості, формується як соціально-
орієнтований член суспільства. Одночасно відбувається і формування 
нормосвідомості особи, яке засноване на механізмах перетворення в суб’єктивний 
досвід соціальних норм, що об’єктивно склалися та функціонують в системі 
суспільних відносин. Отож, тільки з віком поступово відбувається розвиток 
соціальної зрілості людини [14, с.27]. 

Як стверджує О.Д. Сітковська, свідомо чи несвідомо, але законодавець вживає 
поняття вік, розуміючи при цьому не просто хронологічний проміжок часу. Для 
нього, вважає вона, це період, з яким пов’язується певний рівень інтелектуальної і 
вольової зрілості людини та здатності керувати своєю поведінкою в ситуації вибору 
[7, с. 52–53]. Інші науковці також вважають, що сам по собі хронологічний вік особи 
не завжди може свідчити про її здатність усвідомлювати свої діяння та керувати 
ними [15, с. 13]. Тому, на думку окремих вчених, позиція, згідно з якою під віком 
розуміється лише певна кількість прожитих років, не може бути прийнята. Вік як 
часовий аспект онтогенезу людини можна зрозуміти тільки як системний феномен, 
коріння якого походить з біології, а сутність визначається певним рівнем 
соціального розвитку, типом культури тощо. Невипадково вік в багатьох мовах 
спершу позначав не стільки “календарні строки”, скільки соціальне положення 
особи. З огляду на це, вважає Т.В. Красаєвська, кількісний хронологічний підхід до 
визначення віку має обмежений характер та повинен бути доповнений змістовним 
аналізом віку, який більш адекватно відображає закономірності розвитку людини, у 
тім числі соціальні та біологічні характеристики [16, с. 750–751]. 

Безперечно, що вирішуючи питання про вік, з якого може наставати 
кримінальна відповідальність, окрім таких чинників, як поширеність суспільно 
небезпечних діянь серед осіб певного віку, а також неможливість боротися з такими 
проявами девіантної поведінки без допомоги кримінально-правових заходів, до 
уваги береться і, мабуть, можливість осіб такого віку усвідомлювати свої діяння, 
передбачати наслідки цих діянь, а також керувати ними в кримінально-значимих 
ситуаціях вибору. Адже встановлюючи вік, з якого може наставати кримінальна 
відповідальність, законодавець вказує, що, за загальним правилом, особа саме з 
такого віку досягає такого рівня інтелектуального, вольового та соціального 
розвитку, який дає підстави говорити про презумпцію її осудності у випадку 
вчинення нею злочину. Звісно, що це лише загальне правило, яке може мати 
винятки. Йдеться про випадки, коли особа за своїм рівнем психосоціального 
розвитку випереджає хронологічний вік, або коли, навпаки, є затримка у 
психосоціальному розвиткові. Отож, у кримінальному праві законодавець, 
використовуючи такий об’єктивний критерій, як вік, для позначення нижньої межі 
кримінальної відповідальності вказує на загальне правило, згідно з яким особи, що 
прожили відповідну кількість років, мають змогу робити свідомо-вольовий вибір 
поведінки в кримінально-значимих ситуаціях вибору, а отже, у випадку вчинення 
ними злочину, стосовно них може діяти презумпція осудності. 

У науковій літературі саме поняття віку тлумачать по різному. Наприклад, 
М.М. Кочєнов вважає, що поняття віку можна використовувати в законі найчастіше 
в одному значенні – як вказівку на кількість прожитого людиною часу [17, с. 34]. На 
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думку Л.В. Борових, вік насамперед – кількісне поняття, але за кількістю прожитих 
людиною років, як правило, пише вона, ховається якісна наповнюваність цих 
періодів, а це дає можливість розглядати це поняття як певний період у розвитку 
будь-якої людини [18, с. 8]. Як вважає Р.І. Міхєєв, в широкому значенні під віком 
розуміється календарний період від народження до будь-якого іншого 
хронологічного періоду в житті людини. У вузькому значенні вік є таким 
календарним періодом психофізіологічного розвитку особи, з яким пов’язані 
біологічні, соціально-психологічні та правові наслідки для юридичного статусу 
особи. При цьому залежно від різних критеріїв (біологічних, психологічних, 
соціальних, хронологічних) він виділяє такі види віку: а) біологічний (синоніми – 
функціональний, морфологічний, медичний); б) календарний (синоніми – 
паспортний, хронологічний); в) соціально-правовий (синоніми – нормативний, 
соціально-психологічний, соціологічний) [19, с. 67]. 

Ми не можемо погодитися з тими науковцями, які залежно від того, про 
розвиток якого явища свідчить вік, пропонують виділяти і його різні види, по суті 
додаючи до цього поняття додаткові ознаки тих явищ, критерієм розвитку яких є 
вік. Нам видається, що в даному випадку відбувається підміна понять, через яку 
термінологію неправильно використовують. Адже саме вік є критерієм розвитку 
певних явищ, а не навпаки. Наприклад, коли йдеться про так званий біологічний вік, 
то його трактують як сукупність показників стану організму особи порівняно з 
відповідними показниками здорових людей такого самого віку цієї епохи, 
народності, географічних та економічних умов існування [19, с. 67–68]. Отже 
наведений приклад доводить, що саме вік виступає критерієм біологічного розвитку 
людини, а не навпаки. Тобто вважається, що особа, проживши певну кількість років, 
повинна досягти, за загальним правилом, певного фізіологічного розвитку. 
Хронологічний вік є об’єктивним, однаковим для всіх критерієм фізіологічного 
розвитку, котрий, своєю чергою, може суттєво відрізнятися у різних людей 
однакового хронологічного віку. В такому випадку, на наш погляд, більш правильно 
буде говорити не про різницю у віці, а про різницю у фізіологічному розвитку осіб 
одного віку. 

На нашу думку, під віком завжди розуміється тільки певна кількість часу, що 
минув. Переважно термін “вік” використовується для позначення строку життя 
людини. Тож, коли ми говоримо про вік людини, йдеться про кількість прожитих 
нею років. Інша справа, що з цим пройденим часом може пов’язуватися багато 
соціальних, біологічних та інших змін. Проте від цього суть явища не змінюється – 
це об’єктивний, незалежний від волі людини критерій розвитку різноманітних 
суспільних та природних явищ. Використовується цей об’єктивний критерій для 
того, щоб показати розвиток найрізноманітніших явищ, проте від цього він не 
набуває їхніх властивостей і не втрачає свого об’єктивного значення. 

Нам видається, що саме таке розуміння віку як певного хронологічного 
проміжку часу дає змогу вирішити й іншу проблему, яка стосується вікового 
розвитку. Зокрема, у юридичній літературі по-різному запропоновано вирішувати 
питання про кримінальну відповідальність осіб, які не досягли встановленого в 
законі віку, але демонструють ступінь інтелектуального та вольового розвитку, який 
відповідає вимогам винної відповідальності. Оскільки темпи біологічного та 
соціального розвитку людини нерівномірні такі випадки є цілком можливими 
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[20, с. 196–197]. Тут треба зазначити, що і в дореволюційній, і в сучасній літературі 
трапляються спроби обґрунтувати доцільність відмови від встановлення нижньої 
вікової межі кримінальної відповідальності. На доказ цієї пропозиції наводиться той 
аргумент, що оскільки розвиток кожної особи індивідуальний, то неможливо в 
законі заздалегідь встановити, коли особа за своїм розвитком буде осудною 
[21, с. 439–440; 11, с. 119; 22, с. 95]. Інакше кажучи, по суті пропонується взагалі 
відмовитися від вікових меж і вирішувати питання про осудність особи в кожному 
конкретному випадку. 

Як зазначає О.Д. Сітковська, встановлюючи мінімальний вік, з якого можлива 
кримінальна відповідальність, законодавець тим самим встановлює неспростовну 
презумпцію. На її думку, законодавець не передбачає (оскільки це суперечить змісту 
та завданням правового регулювання, що ґрунтується на типових ситуаціях) 
можливості після конкретного дослідження розглядати як суб’єкта винної 
відповідальності неповнолітнього, який не досяг зазначеного в законі віку, але 
фактично володіє знаннями, рівнем розвитку, достатнім для ставлення у вину 
[7, с. 51]. Проте в іншій своїй праці вона обґрунтовує такий погляд інакше і вже не 
так категорично. Зазначаючи, що законодавець не передбачає можливості в цих 
випадках спростувати таку презумпцію, оскільки це викликало б труднощі в 
практиці та невиправдані витрати [23, с. 10]. 

Окремі науковці вважають можливим у перспективі введення до кримінального 
законодавства норми, яка б давала змогу за наявності достовірних даних визначати 
наскільки свідомо-цілеспрямовано управляють своєю поведінкою такі особи в 
кримінально-значимій ситуації вчинення тяжкого чи особливо тяжкого умисного 
суспільно небезпечного діяння. Зокрема, І.О. Кобзар пропонує у таких випадках 
призначати експертизу фактичного досягнення вікової межі осудності [24, с. 157]. 

Пропозиція І.О. Кобзаря за своєю суттю така ж, як і пропозиція тих вчених, 
котрі пропонували взагалі відмовитись від нижньої вікової межі кримінальної 
відповідальності. Нам видається, що ця пропозиція не може бути прийнята з певних 
причин. Законодавець, встановлюючи мінімальний вік, з якого можлива 
кримінальна відповідальність, враховує не лише рівень інтелектуальної та вольової 
зрілості особи, але й рівень її соціальної зрілості. Крім того, враховується здатність 
особи понести негативні наслідки від притягнення її до кримінальної 
відповідальності. Якщо у дитини можуть бути на досить високому рівні розвинуті 
інтелектуальні та вольові властивості, то в будь-якому випадку в соціальному 
відношенні вона залишатиметься дитиною, з властивими їй соціальними ролями 
(бажанням захисту, потребою в опіці, догляді, прощенні тощо). Враховуючи це, 
навряд чи буде гуманним покладати на неї тягар кримінальної відповідальності, 
який не ресоціалізує, а, швидше, травмує її [10, с. 65–66]. Крім того, про 
необхідність встановлення такої неспростовної презумпції наголошено і в Конвенції 
про права дитини, де в ст. 40 зазначено, що держави повинні встановити 
мінімальний вік, нижче якого діти вважаються нездатними порушити кримінальне 
законодавство [4, с. 319]. Розуміння віку як хронологічного проміжку часу дозволяє 
по суті запобігти випадкам, коли питання щодо віку особи буде вирішуватися в 
кожному конкретному випадку з урахуванням рівня її психосоціального розвитку. 
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Отже, очевидно, що тільки з досягненням певного віку особа набуває 
здатностей регулювати свою поведінку в кримінально-значимих ситуаціях вибору. 
Лише на певному віковому етапі її соціалізації можна говорити і про презумпцію 
осудності особи [5, с. 249; 22, с. 94–95]. Треба погодитися з тими науковцями, які 
вказують, що формується така здатність лише з віком, в той час як відсутність її 
можна пояснити різними причинами [25, с. 25]. 

Отже, вік та осудність у кримінальному праві тісно пов’язані, але аж ніяк не 
тотожні поняття. Певною мірою можна погодитися з О.Д. Сітковською, яка 
зазначає, що нижня вікова межа визначає можливість самого виникнення 
кримінально-правових відносин, а вирішення питання про осудність – можливість їх 
продовження чи необхідність припинення [23, с.16]. На нашу думку, встановлюючи 
нижню вікову межу настання кримінальної відповідальності, законодавець по суті 
вирішує два принципові питання: 

1) зазначається, з досягненням якого віку особа, за загальним правилом, 
вважається такою, що досягла відповідного рівня психосоціального розвитку для 
того, щоб стосовно неї могла діяти спростовна презумпція осудності; 

2) одночасно вказується і на те, до досягнення якого віку особа не вважається 
суб’єктом злочину через дію вже неспростовної презумпції її нездатності робити 
свідомо-вольовий вибір поведінки у кримінально-значимій ситуації вибору. 

Отож, нижня вікова межа виконує по відношенню до осудності обслуговуючу 
функцію і самостійного кримінально-правового значення не має. Законодавець 
використовує її для того, щоб вказати, з якого моменту стосовно особи діє 
презумпція осудності, і до якого моменту діє неспростовна презумпція неосудності 
особи. 

З огляду на це, суперечливою певною мірою можна вважати позицію Пленуму 
Верховного Суду України в частині вирішення проблеми кримінальної 
відповідальності особи, про яку немає точних відомостей щодо її віку. Зокрема, у 
п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 5 “Про 
практику застосування судами України законодавства у справах про злочини 
неповнолітніх” зазначено, що вік неповнолітнього підсудного встановлюється за 
документами, в яких вказано дату його народження – за паспортом чи свідоцтвом 
про народження. В разі їх відсутності відповідні дані можна отримати з книги 
реєстрації актів громадянського стану, довідок органів внутрішніх справ за місцем 
реєстрації громадян, журналів обліку новонароджених тощо. За відсутності 
відповідних документів і неможливості їх отримання вік неповнолітнього 
встановлює судово-медична експертиза. У цьому випадку днем народження 
вважається останній день того року, який названий експертом. При визначенні віку 
мінімальною і максимальною кількістю років суд приймає рішення, керуючись 
мінімальним віком, встановленим експертом [26]. Свого часу аналогічну позицію 
займав Пленум Верховного Суду СРСР [27]. Отже, із постанови можна зробити 
висновок про те, що вирішуючи питання про вік, з якого настає кримінальна 
відповідальність, до уваги беруть лише так званий хронологічний вік. 

Разом з тим вже в п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 
травня 2006 р. № 2 “Про практику розгляду судами справ про застосування 
примусових заходів виховного характеру” зазначено, що якщо є підстави вважати, 
що неповнолітній за своїм інтелектуальним розвитком не досяг віку (14, 16 або 18 
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років), який відповідає даним свідоцтва про народження чи іншого документа, 
необхідно призначити психолого-психіатрично-педагогічну експертизу, за 
допомогою якої це можна підтвердити або спростувати. У разі підтвердження 
висновком експертизи наявності у неповнолітнього розумової чи психічної 
відсталості (не пов’язаної з психічним розладом) такого ступеня, за якого він за 
розвитком не відповідає віку, про який свідчать документи про народження, суд має 
поставити на розгляд питання щодо визнання неповнолітнього таким, що не досяг 
віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність та можливе застосування 
примусових заходів виховного характеру [28]. З цієї постанови робимо висновок, що 
під віком Пленум розуміє не просто кількість прожитих років, а певний рівень 
психосоціального розвитку особи. Видається, що і перший, і другий підхід 
вирішення цієї проблеми не є абсолютно правильним. 

На наш погляд, враховуючи зазначене вище функціональне призначення 
нижньої вікової межі кримінальної відповідальності, у тих випадках, коли відсутні 
документи, які посвідчують вік особи, необхідно призначати комплексну судову 
психолого-психіатрично-педагогічно-медичну експертизу. Необхідність призначен-
ня саме такої експертизи обґрунтовується такими причинами. Передусім, експерти в 
галузі судової медицини встановлять приблизний хронологічний вік особи – 
кількість прожитих нею років. Вирішення цього питання має принципове значення 
для всього подальшого дослідження. Адже, як було зазначено, нижня вікова межа 
вказує, до досягнення якого віку питання щодо осудності особи не може бути 
поставлено взагалі. Тому, якщо в результаті судово-медичного дослідження буде 
з’ясовано, що особа не досягла відповідного хронологічного віку, потреба у 
подальшому дослідженні відпаде взагалі. В такому випадку діє неспростовна 
презумпція того, що особа не досягла необхідного психосоціального розвитку, щоб 
вважати її осудною. Тут, до речі, ще раз наочно виявляється важливість розуміння 
віку саме як хронологічного проміжку часу. Лише визначивши, що особа досягла 
відповідної вікової межі кримінальної відповідальності, можна далі досліджувати, 
чи особа за своїм рівнем психосоціального розвитку відповідає встановленому 
хронологічному вікові і чи могла вона, відповідно, усвідомлювати свої діяння, 
передбачати наслідки цих діянь та керувати ними. Адже, як уже було зазначено, 
нижня вікова межа виконує одночасно й іншу функцію – вказує на те, з якого віку 
особа вважається такою, що має можливість усвідомлювати свої діяння, 
передбачати наслідки цих діянь та керувати ними в кримінально-значимих ситуація 
вибору, тобто на осіб якого віку поширюється презумпція осудності. Оскільки у 
цьому випадку хронологічний вік особи буде встановлено приблизно, на наш 
погляд, питання про осудність такої особи має не презюмуватися, а 
встановлюватися. При цьому вирішувати треба питання не щодо відповідності 
реального психосоціального розвитку особи до її хронологічного віку, а саме про її 
осудність. Як було показано вище, нижня вікова межа кримінальної 
відповідальності вказує, з якого віку щодо особи діє презумпція осудності. Отже, ця 
вікова межа не має самостійного кримінально-правового значення, а виконує щодо 
осудності так би мовити обслуговуючу функцію – вказує, з якого моменту щодо 
особи діє презумпція осудності і до якого моменту питання про її осудність не може 
бути поставлено взагалі. В розгляненому випадку застосування презумпції про 
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осудність, коли хронологічний вік встановлено приблизно, не буде гарантувати від 
об’єктивного ставлення у вину. У такому випадку, встановивши хронологічний вік 
особи експерти в галузі психіатрії, психології та педагогіки вирішують питання те, 
чи могла особа усвідомлювати свої діяння, передбачати наслідки цих діянь та 
керувати ними. Адже у цьому випадку має значення не саме по собі з’ясування 
питання про відповідність чи невідповідність фактичного рівня психосоціального 
розвитку до встановленого хронологічного віку особи, а питання про те, чи могла 
вона під час вчинення злочину усвідомлювати свої діяння, передбачати наслідки цих 
діянь та керувати ними. Інакше кажучи, якщо не має можливості чітко підтвердити 
дію презумпції осудності через неможливість чітко встановити хронологічний вік 
особи, то осудність треба встановити. 

Отож, проаналізувавши співвідношення понять осудності та нижньої вікової 
межі кримінальної відповідальності, можемо зробити такі висновки: 

1. Під віком, на нашу думку, завжди розуміється лише певна кількість часу, що 
минув. Термін “вік” переважно використовують для позначення строку життя 
людини. Тож, коли ми говоримо про вік людини, йдеться про кількість прожитих 
нею років. З цим пройденим часом може пов’язуватися багато соціальних, 
біологічних та інших змін. Проте від цього суть явища не змінюється, адже вік – це 
об’єктивний, незалежний від волі людини критерій розвитку різноманітних 
суспільних та природних явищ. Використовується цей об’єктивний критерій для 
того, щоб показати розвиток найрізноманітніших явищ, проте від цього він не 
набуває їхніх властивостей і не втрачає свого об’єктивного значення. У 
кримінальному праві законодавець, використовуючи зазначений об’єктивний 
критерій для позначення нижньої межі кримінальної відповідальності, вказує на 
загальне правило, згідно з яким особи, що прожили відповідну кількість років, 
мають можливість робити свідомо-вольовий вибір поведінки в кримінально-
значущих ситуаціях вибору, а отже, у випадку вчинення ними злочину стосовно них 
може діяти презумпція осудності. 

2. Нижня вікова межа виконує по відношенню до осудності обслуговуючу 
функцію і самостійного кримінально-правового значення не має. Законодавець 
використовує її для того, щоб вказати, з якого моменту стосовно особи діє 
презумпція осудності, і до якого моменту діє неспростовна презумпція неосудності 
особи. 

3. Враховуючи призначення нижньої вікової межі кримінальної 
відповідальності, серед ознак поняття осудності недоцільно виділяти таку окрему 
ознаку, як вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність. Вона є 
несуттєвою для цього поняття і не властива тому кримінально-правовому явищу, яке 
цим поняттям позначається. Адже особа і до досягнення встановленого 
законодавцем мінімального віку, з якого може наставати кримінальна 
відповідальність, може за своїм рівнем психосоціального розвитку мати змогу 
усвідомлювати свої діяння, передбачати наслідки цих діянь та керувати ними. 
Трапляються і протилежні випадки, коли незважаючи на досягнення відповідного 
віку особа не має можливості усвідомлювати свої діяння, передбачати наслідки цих 
діянь або керувати ними. 
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Досліджено можливі способи втручання у діяльність суддів як ознаку 
об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 376 КК України. Зроблено 
висновок, що таке втручання може вчинятися у вигляді прохання, адресованого 
судді, поданням йому вказівок, критики у засобах масової інформації до винесення 
рішення у справі, підкупу, проведення пікетів тощо. 

Ключові слова: способи втручання, прохання, погроза, пікетування. 
 
Однією з гарантій незалежності суддів є ст. 376 Кримінального кодексу 

України, яка передбачає відповідальність за втручання в діяльність суддів. За 
даними Державної судової адміністрації у 2003 р. за злочини проти правосуддя 
засуджено 2115 осіб, у 2004 р. – 2000 осіб, у 2005 р. – 2047 осіб. Відповідно до цієї ж 
статистики в цей період за ст. 376 КК не засуджено жодної особи. Проте це не 
означає, що в Україні немає випадків незаконного втручання в діяльність суддів. 
Про такі випадки згадується в численних повідомленнях, розміщених у засобах 
масової інформації [4], статтях [3]. Висновок про те, що проблема втручання в 
діяльність суддів існує, підтверджується також анкетуванням суддів, яке ми 
провели. Із усіх опитаних, 73% суддів стверджують, що були випадки втручання в 
їхню діяльність чи діяльність їхніх колег, 7,8% суддів зазначають, що таке 
втручання відбувається систематично і лише 19,2% суддів про такі випадки нічого 
не відомо. 

Проблеми кваліфікації втручання в діяльність судових органів у науковій 
літературі майже не досліджувалися. Ознаки цього складу злочину та деякі питання, 
що стосуються його кваліфікації, викладені в підручниках з Особливої частини 
кримінального права України, а також коментарях до Кримінального кодексу 
України. В Україні не видано жодної монографії, присвяченої кваліфікації 
втручання в діяльність судових органів, немає судової практики з цього питання, ця 
проблема не була об’єктом дисертаційних досліджень. Проблемам незалежності 
суддів присвячена Постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від 12.04.96 
“Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів”, але 
зазначена постанова майже не вирішує проблемних питань кваліфікації втручання в 
діяльність суддів, до того ж стосується уже нечинного законодавства. 

Про проблеми незалежності суддів написано чимало. Проте, в таких 
публікаціях до Кримінального кодексу апелюють лише для того, з метою звернення 
уваги на те, що таке діяння є кримінально караним, а проблеми кваліфікації майже 
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не розглядаються. Виняток становить стаття О.О. Кваші, в якій автор намагається 
вирішити деякі проблеми кримінальної відповідальності за втручання в діяльність 
судових органів [5, с. 228–236]. Утім, певні міркування автора видаються спірними, 
а деякі висновки потребують додаткової аргументації. До таких, зокрема, належить 
висновки про те, що: “висловлені в засобах масової інформації політичні і соціальні 
оцінки конкретних справ не містять складу злочину, передбаченого ст. 376 КК” 
[5, c. 230]; “лише прохання щодо прийняття певного рішення суддею у справі або з 
інших питань, що входять в коло його службових обов’язків… не тягнуть за собою 
кримінальної відповідальності” [5, с. 230–231]. 

Незважаючи на те, що питання кримінальної відповідальності за втручання в 
діяльність суддів було предметом дослідження, багато проблемних моментів так і 
залишилися невирішеними. Одним з аспектів проблеми є вивчення об’єктивної 
сторони складу злочину, передбаченого ст. 376 КК, зокрема способів втручання у 
діяльність суддів, що і є метою цієї статті. 

Окрема норма, яка передбачає кримінальну відповідальність за втручання в 
діяльність судових органів, з’явилася в Україні порівняно недавно – у 1990 р. Саме 
тоді до КК УРСР були внесені зміни і главу VIII “Злочини проти правосуддя” було 
доповнено статтею 1761 “Втручання у вирішення судових справ”. 

У чинному Кримінальному кодексі України 2001 р. в розділі XVIII “Злочини 
проти правосуддя” є окрема ст. 376 “Втручання в діяльність судових органів”, яка 
передбачає кримінальну відповідальність за втручання у будь-якій формі в 
діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або 
домогтися винесення неправосудного рішення. 

Склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 376 КК, є формальним і його об’єктивна 
сторона, як визначив законодавець, полягає у втручанні в будь-якій формі в 
діяльність судді. Отож, суспільно небезпечне діяння в цьому випадку полягає у 
втручанні в діяльність судді. Вважаю, законодавець для визначення способу 
вчинення злочину, невдало вжив термін “форма”. Формами вираження діяння 
відповідно до ст. 11 КК України є дія або бездіяльність, а для позначення сукупності 
прийомів і методів, що використовуються у разі вчинення злочину в науці 
кримінального права використовується термін “спосіб вчинення злочину”. Тому, 
гадаю, більш правильним було б у диспозиції ч. 1 ст. 376 КК зазначити: “втручання 
в діяльність суддів будь-яким способом”. Тому в цій статті вказані в диспозиції 
ст. 376 КК “форми втручання” називатимемо способами втручання. 

У процесі аналізу диспозиції ст. 376 КК виникає запитання: втручання може 
вчинятися лише у формі дії, чи і у формі бездіяльності? Для того, щоб з’ясувати це 
питання необхідно розтлумачити термін “втручання”. У словнику української мови 
термін “втручання” витлумачено через дієслово “втручатися”, що своєю чергою 
означає: “самочинно займатися чиїмись справами, встрявати в чиї-небудь стосунки 
тощо; брати активну участь у чомусь для припинення чого-небудь, протидіяти чому-
небудь і т. ін.” [1, с. 165]. Отже, можна зробити висновок, що втручання у формі 
бездіяльності неможливе, це повинна бути лише активна поведінка, дія. 

Щодо способів, якими може вчинятися втручання, то законодавець їх не 
визначив, вказавши, що таке втручання може вчинятися “у будь-якій формі”. 
Анкетування, яке ми провели засвідчило, що 88,5% суддів, які взяли участь в 
опитуванні, вважають формулювання диспозиції ст. 376 КК недосконалим. При 
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цьому 42,3% з них таку недосконалість вбачають у відсутності вказівки на конкретні 
діяння, в яких полягає втручання. На мою думку, невичерпний перелік у диспозиції 
ст. 376 КК діянь, в яких може полягати втручання в діяльність суддів, сприяв би 
застосуванню цієї статті на практиці. Так само вважають 57, 7% опитаних суддів. 

Аналізуючи склад злочину, що розглядається, у підручниках, коментарях до КК 
України автори наводять приблизний перелік дій, в яких може полягати втручання. 
Зокрема, називають такі способи як прохання, адресоване судді, критика в засобах 
масової інформації до винесення рішення у справі, пряма вимога, вказівка скоїти ті 
чи інші дії або прийняти те чи інше рішення, погрози, обіцянка надати будь-які 
блага, підкуп, проведення пікетів тощо. 

Розглянемо деякі способи втручання в діяльність суддів детальніше. 
Розпочнемо з такого способу втручання, як прохання. Прохання – ввічливе 

звертання до кого-небудь з метою домогтися чогось, спонукати кого-небудь 
зробити, виконати щось [1, с. 996]. Варто зазначити, що існують різні погляди 
вчених щодо того, чи можна визнавати прохання способом втручання. Наприклад, 
В.І. Тютюгін вважає, що одне тільки прохання щодо прийняття певного рішення 
суддею по справі або з інших питань, що входять у коло його службових обов’язків, 
яке б влаштувало того, хто таке прохання висловив, не тягне за собою кримінальної 
відповідальності [6, c. 1030]. Так само вважають і О.О. Кваша [5, с. 230–231], 
Ю.В. Александров [9, c. 838]. Погоджуючись з цією думкою, В.В. Кудрявцев, 
водночас, робить застереження: “якщо таке прохання не походить від особи, що 
займає службове становище, яке дає можливість впливати на суддю” [10, c. 763]. 
М.І. Бажанов називає прохання як окремий спосіб втручання, не роблячи при цьому 
жодних застережень [7, с. 421]. 

Якщо розглядати це питання з формального погляду, то прохання потрібно 
визнавати одним із способів втручання. Про це свідчить сама диспозиція ст. 376 КК 
України, яка передбачає втручання “у будь-якій формі”. Проте на практиці, гадаю, 
слід виходити із ситуації в якій прозвучало таке прохання. І головне питання 
полягатиме не лише в тому, чи займає особа, яка звернулася з проханням до судді, 
службове становище, що дає їй можливість вплинути на суддю. Адже певний вплив 
на суддю мають не лише такі особи, але й друзі судді, чи просто знайомі, колеги по 
роботі тощо. У такій ситуації прохання може бути достатньо, щоб домогтися від 
судді винесення неправосудного рішення, чи перешкодити йому виконати свої 
службові обов’язки. В такій ситуації прохання зазначених осіб слід визнавати 
втручанням у діяльність судді. Зовсім інша річ, коли просить винести відповідне 
рішення сторона по справі, чи інша особа, яка фактично не має на суддю ніякого 
впливу. Зважаючи на відсутність реальної можливості заподіяння такими діями 
шкоди охоронюваним кримінальним законом відносинам, вважаю, прохання в цій 
ситуації не може бути визнане як втручання в діяльність судді. 

Отже, робимо висновок, що прохання винести вигідне для особи неправосудне 
рішення є способом втручання в діяльність судді, лише у випадку, коли таке 
прохання здійснюється особою, яка має певний вплив на суддю. 

Потрібно мати на увазі, що все сказане стосується лише прохання, висловленого 
у непроцесуальній формі. Зрозуміло, що прохання, висловлене в заявах, скаргах чи 
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клопотаннях, поданих до суду в установленому законом порядку, не може 
розцінюватися як спосіб втручання в діяльність судових органів. 

Склад злочину, передбачений ст. 376 КК, відсутній у випадках, коли, 
наприклад, у зв’язку зі скасуванням вироку та поверненням справи на новий 
судовий розгляд вона супроводжується вказівками для суду (а отже, і суддів) 
апеляційної інстанції у порядку ч. 7 ст. 374 КПК. Однак, якщо в цій ситуації 
вказівки апеляційного суду (суддів) у порядку ст. 374 КПК мають незаконний 
характер і спрямовані на те, щоб домогтися винесення суддею суду першої інстанції 
неправосудного акта, то дії винних слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 376 КК як 
втручання, вчинене з використанням службового становища. Такого роду втручання 
за інших необхідних умов, як зазначає В.І. Тютюгін, може містити й ознаки 
підбурювання (ч. 4 ст. 27 КК) до злочину, передбаченого ст. 375 КК [6, c. 1032]. У 
цьому випадку йдеться про підбурювання до злочину, передбаченого ст. 375 КК – 
постановлення завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови, а 
не про вчинення цього злочину суддями апеляційної інстанції оскільки: 

1) ухвала про повернення справи на новий судовий розгляд в резолютивній 
частині може бути законною, а вказівки, які апеляційний суд дає судові першої 
інстанції – незаконними (наприклад, вказівка вважати достовірними чи 
недостовірними певні докази); 

2) вирок, рішення, ухвалу чи постанову по суті справи буде приймати суд 
першої інстанції і лише від нього залежить, яке рішення він ухвалить. 

Оскільки вказівки апеляційного суду є в цих випадках обов’язковими для суду 
першої інстанції (ч. 7 ст. 374 КПК), то оцінюючи такі ситуації слід брати до уваги 
положення ст. 41 КК (виконання наказу або розпорядження). 

Ще одним способом втручання в діяльність суддів може бути вимога прийняти 
те чи інше рішення. Якщо звернутися до тлумачного словника, то ми побачимо, що 
вимога – це побажання, прохання, висловлене так, що не припускає заперечень 
[1, c. 149]. Тобто це прохання, висловлене в категоричній формі. 

Наступним способом втручання, який ми розглянемо, є погроза. Погроза – 
виражений словами, письмово, певними діями або іншим чином намір завдати 
фізичної, матеріальної чи іншої шкоди окремій особі або громадським інтересам. 
Погроза є психічним насильством над особою і виконує переважно функцію 
примушування [13, с. 594]. 

Обов’язковою умовою визнання погрози ознакою втручання в діяльність 
судових органів є її дійсність і реальність. 

Реальність погрози – це здатність створити переконання у можливості її 
здійснення. При визначенні реальності треба виходити з об’єктивного ставлення до 
неї винного і суб’єктивного сприйняття його потерпілим. 

Реальність погрози для потерпілого означає усвідомлення ним того, що 
небезпека заподіяння шкоди, якою погрожує винний, за певних обставин може стати 
дійсністю. 

Спосіб, яким погроза доводиться до потерпілого, а також зовнішня форма її 
вираження, зазвичай, не мають значення для кваліфікації. Щоб виконати свою 
функцію примушування, погроза обов’язково повинна бути доведена до відома 
потерпілого. 
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Винний може обмежитись пред’явленням певної вимоги, розраховуючи, що 
потерпілому і без погрози зрозуміле можливе заподіяння йому або його близьким 
певної шкоди, якщо він не виконає цієї вимоги. Розуміння об’єктивно існуючої 
погрози може ґрунтуватися на відносинах між потерпілим і винним, які передували 
вчиненню злочину, інших обставинах, які дають підстави для висновку про можливе 
заподіяння шкоди. 

Отже, погроза може бути одним зі способів втручання в діяльність суддів. 
Проте, погроза може бути різною. Наприклад, можлива погроза вбивством, 

насильством, знищенням чи пошкодженням майна судді або його близьких родичів, 
завдання певних неприємностей на роботі, а також погроза неконкретизованого 
характеру. Хоча диспозиція ст. 376 КК передбачає втручання в діяльність суддів “в 
будь-якій формі”, більш небезпечні способи вчинення цього злочину, не 
охоплюються ст. 376 і такі дії необхідно кваліфікувати за сукупністю ч. 1 або 2 
ст. 376 і ч. 1 ст. 377 КК України. Всі інші види погрози охоплює ст. 376 КК і не 
потребують додаткової кваліфікації за ч. 1 ст. 377 КК. 

Ще одним можливим способом втручання науковці називають підкуп. Підкуп 
(давання хабара) – злочин, який полягає у переданні особі матеріальної винагороди 
(грошей, майна, права на майно, звільнення від майнових зобов’язань) чи надання 
інших благ за вчинення нею протиправних дій. Втручання в діяльність суддів у 
формі давання хабара треба кваліфікувати за сукупністю ст. 376 і ст. 369 КК 
України. 

А.М. Бойко одним із способів втручання називає проведення пікетів [11, с. 867]. 
Справді, пікетування за певних умов може бути способом втручання в діяльність 
суддів. Пікетування (фр. piquet – дослівно кілок, віха, від piquer – проколювати, 
простромлювати) – форма безпосередньої демократії, що реалізується у вигляді 
публічного вираження колективної або індивідуальної думки (демонстрація 
підтримки, солідарності, протесту проти чого-небудь), шляхом розташування 
громадян біля певного об’єкта з використанням плакатів, транспарантів та інших 
засобів наочної агітації [13, c. 558]. В Україні право на пікети на конституційному 
рівні не регламентується, але воно, по суті, передбачене ст. 39 Конституції України. 
Відповідно до ст. 39 Конституції громадяни мають право збиратися мирно, без зброї 
і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про що завчасно сповіщаються 
органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. 

Вплив на суддів за допомогою масових акцій, тобто шляхом проведення ходів, 
мітингів, демонстрацій з метою підштовхнути суд до прийняття того чи іншого 
рішення дійсно має місце. Пікетування судів з вимогою прийняття того чи іншого 
рішення відбуваються нерідко. 

Своє обурення з цього приводу висловили у відкритому листі судді 
господарських судів України. Зокрема, в цьому листі зазначалося, що 9 листопада 
2005 року на початку робочого дня пікетувальниками під прапорами Партії 
захисників Вітчизни блоку Юрія Кармазина були заблоковані входи у приміщення 
Вищого господарського суду України. Внаслідок цього судді, працівники суду та 
громадяни, що були викликані у судове засідання з різних областей України, не 
змогли потрапити до приміщення суду, що створило перешкоди відправленню 
правосуддя, призвело до зриву судових засідань понад як у 60-ти справах та 
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дезорганізації роботи вищої судової інстанції протягом усього робочого дня… Судді 
вимагають від органів прокуратури дати належну правову оцінку подіям, які 
сприйняті ними як втручання в діяльність судової влади і мають ознаки діянь, 
передбачених ст. 376 КК України [2]. На жаль, з даного листа не можна зрозуміти, 
чи пікетування відбувалося з приводу конкретної справи, і чого вимагали 
пікетувальники. Тому важко сказати, чи були підстави для кваліфікації цих дій за 
ст. 376 КК. 

Пікетування справді може бути формою втручання в діяльність судових 
органів. Проте для цього необхідні такі умови: 

1. Пікетування повинно відбуватися з приводу конкретної справи, що 
розглядається судом, який пікетується. 

2. Пікетувальники повинні в будь-якій формі (гаслами на транспарантах, в усній 
формі – вигуками, скандуванням) вказувати на конкретне, бажане для них рішення 
по конкретній справі. Не є втручанням в діяльність судових органів пікетування 
суду з гаслами на зразок “суд з народом” чи “вимагаємо справедливості”. 

Лише за цих умов пікетування може кваліфікуватися за ст. 376 КК. 
У Конституції передбачено тільки два застереження щодо проведення таких 

заходів – вони мають відбуватися без зброї та про їх проведення необхідно завчасно 
сповіщати органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування (ч. 1 
ст. 39). Обмеження щодо реалізації права на проведення таких заходів відповідно до 
ч. 2 ст. 39 Конституції може встановити суд згідно із законом і лише в інтересах 
національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням 
чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших 
людей. 

Організатори таких заходів розраховують на те, що суддя внаслідок 
психологічного тиску з боку багатьох людей, гасел, закликів, шумових ефектів 
менше думатиме про законність свого рішення і більше керуватиметься 
популістськими мотивами. Отже, у багатьох випадках зазначені дії спрямовані 
проти прав і свобод тих людей, які у передбачені процесуальним законодавством 
способи домагаються прийняття іншого, ніж маніфестанти, рішення, і могли б на 
цих підставах бути заборонені судом. Однак закон, відповідно до якого суд міг би 
встановити обмеження щодо реалізації права на проведення таких заходів, поки що 
не ухвалено, хоча за Конституцією він має бути прийнятий. 

На ще один можливий спосіб втручання в діяльність суддів вказує 
П.П. Пилипчук, зазначаючи, що нерідко непроцесуальне втручання в діяльність 
судів відбувається в легальних формах – у вигляді листів, клопотань, депутатських 
запитів, які підписують авторитетні посадові особи [9]. Згідно з рішенням 
Конституційного Суду України від 19 травня 1999 р. № 4-рп/99 у справі № 1-12/99 
(справа про запити народних депутатів України) звернення народного депутата 
України з вимогою чи пропозицією до судів, голів судів або безпосередньо до суддів 
з питань здійснення правосуддя у тих чи інших конкретних справах було визнане 
неприпустимим (абзац 5 п. 3 мотивувальної частини). Без сумніву, сказане 
стосується не лише народних депутатів України, але й інших представників органів 
влади. Отож, прийняття Конституційним Судом зазначеного рішення є позитивним 
кроком щодо забезпечення незалежності суддів, однак спроби втрутитися таким 
способом у здійснення правосуддя з боку представників законодавчої та виконавчої 
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влади, як зазначає П.П. Пилипчук, простежено і після прийняття цього рішення [12]. 
Без сумніву, такі дії, за наявності усіх необхідних ознак, слід кваліфікувати як 
втручання в діяльність судових органів – за ст. 376 КК. 

Ще одним способом втручання в діяльність суддів, від якого останні часто 
потерпають, є критика в засобах масової інформації поки рішення у справі ще не 
винесено. З усіх суддів, що взяли участь у нашому анкетуванні 27% зазначили, що 
втручання в їхню діяльність з боку ЗМІ має місце. В.Т. Маляренко слушно зазначає, 
що непроцесуальну критику судового рішення, яке не набрало чинності, у засобах 
масової інформації і, особливо, органами влади, розцінюють як втручання в 
діяльність судових органів, як тиск на суди, як намагання примусити суди 
ухвалювати рішення лише на користь влади, зацікавлених осіб чи організацій [8]. 

Як слушно зазначає О.О. Кваша, “склад злочину (втручання в діяльність 
судових органів – Н.Д.) відсутній, якщо висловлюються критичні зауваження 
стосовно загальної лінії кримінальної політики, поради і побажання загального 
характеру (у тому числі в пресі)” [5, с. 229]. Проте важко погодитися з висновком 
цього ж автора про те, що складу злочину не буде, оскільки “подібні способи впливу 
на суд, у тому числі висловлені в засобах масової інформації політичні і соціальні 
оцінки конкретних справ, не позбавляють суддю можливості розглянути конкретну 
справу і винести у ній законне рішення” [5, с. 229]. Далеко не всі способи втручання 
в діяльність судових органів позбавляють суддю можливості розглянути конкретну 
справу і винести у ній законне рішення, проте це не означає, що складу злочину 
немає. Сам вплив на суддю з метою перешкодити виконанню ним службових 
обов’язків або домогтися винесення неправосудного рішення утворює склад 
злочину, передбачений ч. 1 ст. 376 КК України, незалежно від того, чи 
залишалася у судді можливість розглянути конкретну справу і винести у ній законне 
рішення. 

Крім того, О.О. Кваша не виключає можливості настання наслідків такого 
втручання, зазначаючи: “Якщо таке втручання досягло мети, тобто призвело до 
незаконних дій з боку судді у справі, то дії особи, яка впливала на суддю, повинні 
кваліфікуватися за сукупністю злочинів, передбачених ст. 376 КК, а також за 
співучасть у вчиненні суддею злочину, передбаченого статтями 375, 364, 365 чи 368 
КК” [5, с. 229–230]. 

Отож, вважаю, що критика судді в засобах масової інформації до вирішення 
справи є одним із способів втручання в діяльність суддів. Таку позицію займає і 
Пленум Верховного Суду України (п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду 
України “Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів” № 4 
від 12.04.96 р.). 

На думку В.І. Тютюгіна, складу злочину не буде у випадках, коли втручання в 
діяльність судових органів відбувається не у формі впливу на свідомість і волю 
судді, а іншим способом (наприклад, викрадення чи знищення матеріалів справи, 
підміна речових доказів) [6, c. 421]. Справді, такі дії слід кваліфікувати за ст. 357 КК 
як викрадення, привласнення офіційних документів, а не за ст. 376 КК. 

Втручання в діяльність суддів може здійснюватися в усній і письмовій формі, 
під час безпосереднього контакту з суддею або через посередників – близьких 
родичів, колег по роботі тощо. 
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Як уже зазначалося, склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 376 КК України, є 
формальним. Тому злочин – втручання в діяльність судових органів – визнається 
закінченим з моменту вчинення діяння, в якому полягає втручання незалежно від 
того, чи перешкодив суб’єкт виконанню суддею службових обов’язків і чи домігся 
винесення неправосудного рішення. 

Отже, втручання в діяльність суддів може вчинятися різними способами, 
зокрема як прохання, адресоване судді, подання йому вказівок, критика в засобах 
масової інформації до винесення рішення у справі, погроза, підкуп, проведення 
пікетів тощо. Звичайно, в цій статті розглянуті не всі можливі способи втручання в 
діяльність суддів. Детальніше дослідження цих та інших можливих способів 
втручання в діяльність суддів безумовно сприятиме ефективному застосуванню 
ст. 376 КК на практиці. 

__________________________ 
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Розглянено питання, що стосуються цілей покарання. Автор аналізує таку мету 

покарання, як кару. Запрпоновано удосконалення чинного КК України в частині, що 
стосується цілей покарання. 
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Незважаючи на різні підходи щодо розуміння змісту поняття покарання, 

загальновизнаним є те, що покарання за своїм змістом являє собою обмеження прав 
та свобод засудженого. Отож, змістом будь-якого покарання чи основного, чи 
додаткового є примус до певних обмежень та позбавлень особистого чи майнового 
характеру. Проте чи можна вважати примус до таких обмежень чи самі обмеження 
карою? На нашу думку, не можна. Треба погодитись з І.С. Ноєм та А.Е. Якубовим, 
які вважають, що поняття кари нероздільно пов’язане з самою метою кари, з метою 
примушення до страждань, проте вважати їх тотожними до поняття не можна 
[1, с. 24–25; 2, с. 110]. Адже не будь-який примус до обмежень прав та свобод, а тим 
більше самі обмеження прав та свобод можна назвати карою. Примус до обмежень 
та позбавлень особистого чи майнового характеру лише тоді є карою, коли 
застосування такого примусу має на меті викликати в особи певні страждання. 
Такий примус повинен мати певну цільову спрямованість – спричинити страждання. 
Як слушно зазначає І.С. Ной, законодавець обирає лише такі обмеження, що входять 
до змісту покарання, які здатні заподіяти винному страждання. Ті ж заходи, які в 
принципі не можуть завдати страждань, ніколи не будуть використовуватись як 
заходи покарання. Отже треба визнати, що під поняттям “кари” як однієї з цілей 
покарання треба розуміти примус до певних обмежень та позбавлень особистого чи 
майнового характеру, який має одним зі своїх завдань спричинення страждань у 
засудженого. 

При цьому необхідно зазначити, що недоцільним буде висновок про те, що 
певні правообмеження, які застосовуються до особи, вже самі по собі можуть 
вважатися карою. Це неможливо, оскільки особа в суспільстві зазнає різних 
обмежень особистого та майнового характеру, що також викликають у неї певні, 
інколи дуже серйозні страждання. Мета спричинити саме страждання від цих 
обмежень зазвичай не тільки не ставиться, а навпаки, робиться все, щоб уникнути 
завдання особі будь-яких страждань або зменшити їх до мінімуму. До таких 
прикладів належить примусове лікування алкоголіків та наркоманів, проходження 
карантину з метою виявлення та запобігання поширенню різноманітних інфекційних 
хворіб, обов’язкове щеплення проти певних захворювань, хірургічне втручання, а 
також інші види лікування, що нерідко завдають страждання тощо. Ці заходи 
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примусу за своєю суттю спричиняють особі, до якої вони застосовуються, певні 
обмеження особистого характеру, разом з тим вважати їх карою, на нашу думку, 
було б неправильним, оскільки цільове призначення їх інше. 

Оскільки правообмеження не можна розглядати як кару, то правильним, на наш 
погляд, буде висновок і про те, що поняття “кари” залежить лише від характеру та 
сили застосованих до особи обмежень. Річ у тому, що різні люди по-різному 
переживають обмеження та позбавлення своїх прав чи свобод. Це залежить, 
насамперед, не стільки від типу застосованих обмежень, скільки від фізичних та 
психологічних особливостей кожної конкретної людини. Тому імовірно, що одна 
особа буде дуже сильно страждати від застосованих до неї обмежень, а інша взагалі 
не страждатиме. Відомі випадки, коли люди, які не мають житла та засобів до 
існування, так звані бомжі, прагнули потрапити до ВТУ лише для того, щоб 
отримати дах над головою та їжу. Зрозуміло, що за таких умов обмеження їх 
особистої свободи не тільки не викличе у них негативних переживань, а швидше, 
навпаки, задовольнить своїм становищем. Отож, розуміння тільки кари як певних 
обмежень, що застосовують до особи, позбавляє саме поняття кари об’єктивного 
критерію визначення, узалежнює від фізичних та психологічних особливостей 
конкретної особи. Крім того, таке розуміння цього поняття буде підводити до 
неправильного по суті висновку про те, що будь-які правообмеження можна 
вважати тією чи іншою мірою карою. 

У науці радянського кримінального права в 60–70-х роках відбувалася дискусія 
з приводу питання чи є кара метою покарання. З цього приводу сформувалось два 
протилежних погляди. Зокрема, М.О. Бєляєв, В.Г. Смірнов, І.І. Карпєц вважали, що 
метою покарання, крім виправлення і перевиховання злочинця, а також мети 
загальної та спеціальної превенції, є також спричинення засудженому певних 
страждань від застосованих обмежень, тобто кара за вчинене [3, с. 25–26; 4 с. 90; 
5, с. 138–152]. Інша група авторів, зокрема, І.С. Ной, М.Д. Шаргородський, 
Н.С. Лєйкіна вважали, що обмеження особистого чи майнового характеру, властиві 
покаранню, проте спричинення страждань не є окремою метою застосування 
покарання [1, с. 28–29; 6, с. 23; 7, с. 99]. Остання група авторів особливо часто 
вживають термін “кара” як синонім терміна “обмеження”, що входять до змісту 
покарання, або ж як синонім до терміна “страждання”, що спричиняють ці 
обмеження. Про недопустимість застосування поняття кара саме в такому розумінні 
ми зазначали вище, тому зараз не будемо деталізувати, повторюючи всі попередні 
аргументи. Зазначимо лише те, що під карою, на нашу думку, треба розуміти лише 
мету спричинити страждання від завданих особі засудженого обмежень, що входять 
до змісту призначеного їй покарання. 

Ми погоджуємось з О.М. Тарбагаєвим який критикує, висновок І.С. Ноя про те, 
що обмеження, що входять до змісту покарання і застосовуються до засудженого, не 
мають на меті заподіяти страждання, а є засобом реалізації інших цілей покарання. 
О.М. Тарбагаєв слушно вважає, що такий висновок суперечить діалектичному 
взаємозв’язку філософських категорій “мета” та “засіб”. У практичній діяльності 
засіб, поки ним не оволодіти, сам по собі є метою [8, с. 100]. Правильно також в 
цьому відношенні зазначає Д.А. Керімов, що кожна найближча правова мета є 
сходинкою, ланкою у ланцюгу, який пов’язує її з перспективною метою, яка своєю 
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чергою є засобом досягнення кінцевої мети [9, с. 378]. Тому, стверджує 
О.М. Тарбагаєв, висновок І.С. Ноя про те, що обмеження, які входять до змісту 
покарання і спричиняють певні страждання, необхідно розглядати як засіб 
досягнення інших цілей покарання, не спростовує позицію, яка визнає серед інших 
цілей покарання і мету заподіяння страждань, а швидше, навпаки, підкріплює її 
[8, с. 100]. Таких же поглядів при визначенні цілей покарання дотримується і 
М.О. Стручков. Він хоч і ототожнює поняття кари з обмеженнями, що входять до 
змісту різних покарань, проте вважає, що в зміст покарання взагалі не входить 
нічого, окрім кари. Мета спричинити страждання цими обмеженнями, безумовно, 
наявна серед інших цілей покарання і є його найближчою, проте не основною 
метою, а виступає засобом досягнення інших більш віддалених цілей покарання 
[10, с. 57]. 

Отже, можна погодитись з В.М. Хомичем, який зазначає, що держава, 
застосовуючи покарання, звичайно ж, діє з метою покарати злочинця, але кара, 
своєю чергою, є засобом впливу, засобом здійснення наступної більш перспективної 
мети – повернути особу до нормального законослухняного життя в суспільстві. 
Функціонально покарання спрямоване на те, щоб попередити вчинення нових 
злочинів, а з точки зору соціально бажаного результату, ефективності та 
необхідності його застосування – це засіб впливу на злочинця з метою 
попередження злочинів [11, с. 31]. До такого ж висновку приходить і В.К. Дуюнов, 
зазначаючи, що проміжною метою та засобом досягнення кінцевих цілей покарання 
є кара [12, с. 27]. 

Не можна говорити, що покарання, спричиняючи страждання, не переслідує 
мети їх завдати. Покарання – це вид, захід державного примусу, основний зміст 
якого утворюють правообмеження особистого та майнового характеру. Кримінальне 
покарання, як зазначає О.М. Тарбагаєв, за своєю суттю та природою – примусове 
спричинення обмежень та страждань. Тому говорити про те, що покарання, 
спричиняючи страждання та обмеження, не має на меті їх завдати, означає 
закривати очі на реальне положення речей, впадати в логічну суперечність 
[8, с. 100]. Щодо такої суперечності ще раніше за О.М. Тарбагаєва та Д.А. Керімова 
зазначав М.О. Бєляєв [3, с. 29]. Саме такої логічної суперечності припускається, на 
нашу думку, М.М. Становський, коли погоджується з тим, що кара є суттю, 
невід’ємною властивістю покарання, визнаючи, що покарання неминуче включає в 
себе каральний елемент, разом заперечуючи наявність окремої мети кари. Так, 
М.М. Становський наводить таке визначення покарання: кримінальне покарання за 
своїм змістом є спричиненням на основі судового вироку певних страждань особі, 
яка винна у вчиненні злочину – обмеження його майнових інтересів, обмеження 
його свободи, приниження гідності, а в окремих випадках і позбавлення життя. 
Проте він визнаючи, що покарання спричиняє засудженому певні страждання, 
заперечує те, що воно переслідує досягнення цієї мети [13, с. 8–9]. Потрібно 
погодитись з А.Е. Якубовим, коли він зазначає, що обираючи певні засоби та 
передбачаючи, що їх застосування обов’язково потягне за собою настання 
негативних наслідків, не можна говорити, що ми не бажаємо цих наслідків, не 
ставимо їх настання як одну з цілей застосування цих заходів [14, с. 31]. 

На думку С.В. Полубінської, неможливо вирішити питання про визнання чи 
невизнання кари метою кримінального покарання виключно на логіко-юридичному 
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рівні. Вона вважає, що і прихильники і противники кари як мети в цьому спорі 
обґрунтовують свої позиції досить аргументовано, проте чомусь не приходять до 
спільної думки. Тому вона пропонує відповідь на це питання шукати на соціально- 
та індивідуально-психологічному рівнях [15, с. 4]. 

На нашу думку, як би ми не розглядали покарання, треба погодитись з 
твердженням Н. Крісті, що суть будь-якого кримінального покарання є ніщо інше, 
як заподіяння “болю”, страждання (обмежень та позбавлень). Призначення 
покарання відповідно до правових установлень означає заподіяння болю та слугує 
саме для цього. Ця діяльність, зазначає він, дуже часто не узгоджується з такими 
визнаними цінностями, як доброта та здатність прощати. З метою усунення цієї 
невідповідності іноді робляться спроби приховати основний зміст покарання. Ми 
цілком погоджуємось з Н. Крісті, що покарання, яке призначається та виконується в 
межах кримінальної юстиції, є свідомим заподіянням болю. Вважається, що ті, кого 
карають, – страждають. Якщо б вони не страждали, а отримували задоволення від 
покарання, треба було б змінити метод. Від покарання засуджені повинні 
отримувати щось таке, що робить їх нещасливими, завдає їм болю. Всі спроби 
усунути з покарання мету викликати страждання від завданих обмежень, на нашу 
думку, треба розцінювати як спробу приховати дійсне призначення покарання в 
суспільстві за допомогою словесної ширми, користуючись словами Н. Крісті “за 
допомогою нейтральних слів створити словесний щит” [16, с. 23–26]. На зміст 
покарання неминуче впливає рівень цивілізованості суспільної системи та пануюча 
в ній мораль. Проте, як слушно вважає В.М. Хомич, покарання завжди і всюди було 
карою і нічим іншим не могло й не може бути у найцивілізованішому 
демократичному суспільстві [11, с. 44]. 

Торкаючись законодавчого вирішення питання про те, чи є кара метою 
покарання, потрібно зазначити, що ч. 2 ст. 50 КК України законодавець 
сформулював конкретні цілі покарання, які й повинні у сукупності сприйматися як 
обов’язкові елементи поняття покарання. Йдеться, зокрема, про те, що покарання, 
якщо керуватися ч. 2 ст. 50 КК, як примусовий захід застосовується з метою кари, і 
як передбачено в ч. 3 ст. 50 КК України, не має на меті завдати лише фізичних 
страждань чи принижувати людську гідність. Таким чином в КК України не йдеться 
про те, що покарання не має на меті завдати засудженому страждань взагалі. 
Робиться лише єдине застереження щодо того, що покарання не має на меті завдати 
фізичних страждань чи принизити людську гідність. 

Щоправда, такі категоричні застереження щодо мети покарання у нас 
викликають певні сумніви. Ми вважаємо, що навіть таке гуманне за своєю суттю 
застереження не може позбавити певні види покарань, зокрема позбавлення волі на 
певний строк, а тим більше довічне позбавлення волі, властивостей завдавати саме 
фізичних страждань. А те, що будь-яке покарання, оскільки воно призначається 
обвинувальним вироком суду, який в кожному випадку проголошується публічно, 
принижує гідність засудженого, є очевидним. Особа проголошується злочинцем, з 
огляду на що до неї застосовуються від імені держави заходи кримінального 
покарання, які в жодному разі не можуть бути застосовані до законослухняних 
громадян. Звичайно, це принижує гідність засудженого. Вказівка закону на те, що 
вирок суду в будь-якому випадку повинен бути проголошений публічно, дає 
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підстави говорити, що законодавець бажає, щоб гідність виправданого судом не 
постраждала, і навпаки, постраждала гідність винного, щоб всі могли дізнатися, що 
особа визнана злочинцем, навіть якщо до неї не застосоване покарання. 

Про неточність та двозначність формулювання закону, що “покарання не має на 
меті завдання фізичних страждань та приниження людської гідності” зазначав і 
В.М. Хомич. На його думку, в кримінальному законі варто було б це положення 
записати в такому вигляді: “Забороняються покарання, застосування яких 
безпосередньо спрямоване на спричинення фізичних страждань чи приниження 
людської гідності” [11, с. 51]. На нашу думку, і така редакція не змінить того, що 
окремі види покарання таки спрямовані на те, щоб завдавати фізичних страждань і у 
будь-якому випадку всі покарання спрямовані на приниження гідності засудженого, 
про що, до речі, говорить і сам В.М. Хомич. Ми вважаємо, що необхідно 
відмовитися від удаваного гуманізму та проголошення неіснуючих ідей, а тому 
виключити з закону вказівку про те, що покарання не має на меті завдавати 
фізичних страждань або принижувати людську гідність як таку, що не відповідає 
об’єктивній дійсності. При цьому можна зробити застереження, що покарання не 
має на меті спричинити надмірних фізичних страждань. Нам видається, що таке 
формулювання цього застереження щодо цілей покарання максимально наблизить 
його до правових реалій відбування особою покарання. 

Кримінальний кодекс РФ в ст. 43 визначає покарання як захід державного 
примусу, який призначають за вироком суду. Покарання, за визначенням російського 
законодавця, полягає в передбачених КК позбавленнях чи обмеженнях прав та свобод 
засудженого. Крім того, передбачено, що покарання застосовують з метою 
відновлення соціальної справедливості, а також виправлення засудженого та 
попередження вчинення нових злочинів. Отже, в КК Російської Федерації прямо вже 
не зазначено, що покарання як захід державного примусу до певних позбавлень чи 
обмежень прав та свобод засудженого застосовується з метою викликати у 
засудженого певні страждання. Проте таке визначення цілей покарання в КК 
Російської Федерації не заважає, як ми вважаємо абсолютно справедливо, окремим 
російським вченим розглядати мету спричинення страждань, тобто кару, в межах 
інших цілей покарання, зокрема, при розумінні змісту мети відновлення соціальної 
справедливості. 

Зокрема А.Е. Жалінський вважає, що мета відновлення соціальної 
справедливості передбачає окрім іншого і спричинення засудженому обмежень, що 
входять до змісту покарання, обраного вироком суду, страждань, таких як і 
страждання потерпілого [17, с. 91–93]. Покарання за своїм об’єктивним змістом, як 
зазначає Л.К. Савюк, – це завжди кара за вчинене. І цю свою властивість, на її 
думку, покарання не втрачає з огляду на те, що нове кримінальне законодавство 
Російської Федерації не містить такого терміна [18, с. 408]. 

Спроби відмовитися від самостійного виділення мети кари в чинному КК 
України мали місце під час обговорення його проекту. Так, під час підготовки 
проекту чинного КК України до другого читання була висунута пропозиція 
вилучити з відповідної статті вказівку на те, що покарання має на меті кару. Проте 
ця пропозиція була відхилена, оскільки, як було зазначено в обґрунтуванні, проект 
КК України ґрунтується на тому, що кара є метою покарання. Визначення покарання 
та його цілей, яке подається в чинному КК України, правильніше і чіткіше 
відображає правові реалії інституту кримінального покарання, ніж попереднє 
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кримінальне законодавство. Визнається, що покарання за своїм змістом становить 
певні позбавлення та обмеження прав та свобод засудженого, які повинні викликати 
у засудженого певні страждання, саме для цього воно і застосовується до 
засуджених. Слушно з приводу цього зазначає М.І. Бажанов, що мета кари вперше 
чітко була визначена у проекті КК України 2001 р. Хоч цю мету можна було вивести 
і при тлумаченні ст. 22 КК України 1960 р. Проте, зазначає він, прихильників такого 
тлумачення чомусь було менше, ніж тих, які заперечували за покаранням мету кари 
[19, с. 168]. Щоправда, на нашу думку, зайвою є вказівка на те, що покарання не має 
на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність. Як було 
зазначено, на нашу думку це архаїчне положення, яке залишилось з радянських 
часів, коли вважалось за доцільне приховувати реальний стан речей, варто було б 
вилучити з чинного КК України або переформулювати його з метою узгодження з 
правовими реаліями відбуття покарання. 

Отже, на нашу думку, кару треба розуміти як застосування до засудженого 
позбавлень та обмежень його прав і свобод з метою спричинити у нього певні 
страждання. Отже кара як мета примусити винну у вчиненні злочину особу до 
страждань шляхом застосування до неї різного роду позбавлень та обмежень її прав 
буде наявна у покаранні завжди, незалежно від прямої вказівки законодавця на таку 
мету. Примушення до позбавлень чи обмежень прав та свобод, за загальним 
правилом, викликає в особи страждання, і тому кара повинна визнаватись метою 
покарання навіть не в зв’язку з окремою вказівкою про це в законі, а в зв’язку з 
характером тих позбавлень та обмежень прав і свобод, які включені законодавцем у 
зміст того чи іншого кримінального покарання. Саме від характеру застосованих 
обмежень залежатиме і сила страждань, які вони спричиняють засудженому. 
Зрозуміло, що за загальним правилом чим суворіші обмеження, тим сильніші 
страждання повинні вони викликати. В цьому відношенні треба погодитися з 
думкою В.М. Бурдіна, що було б не тільки логічною помилкою, а й лицемірством не 
визнавати те, що застосовуючи ті чи інші обмеження, які спричиняють страждання, 
ми не ставимо за мету їх спричинити [20, с. 75]. 

За такого розуміння кари очевидним є те, що вона властива не лише покаранню, 
але й іншим заходам кримінально-правового впливу. Ми погоджуємось з 
В.М. Хомичем, який вважає, що спроба представити справу так, що кара властива 
тільки кримінальному покаранню, що тільки воно позбавляє людину найважливіших 
для неї прав та інтересів нині видається наївною. На його думку, можна погодитись 
з тим, що кримінальна кара має більший ступінь каральності. Кара, як зазначає він, 
наявна і в заходах адміністративної і дисциплінарної відповідальності. Проте 
специфічною ознакою кримінальної кари є факт оголошення державного осуду 
злочинця, який іманентно їй властивий, на відміну від інших видів кари. Тобто 
йдеться про те, що кримінальна кара відрізняється від схожих каральних заходів 
впливу, які застосовуються до правопорушників, за своєю специфікою (глибиною) 
засудження [11, с. 47–48, 51]. По суті такий погляд є правильним, адже будь-які 
заходи, що входять до змісту різних видів юридичної відповідальності, насамперед, 
є відплатою особі за вчинене нею правопорушення. 

Викладене дає підстави зробити такі висновки: 
1. Мета кари іманентно властива покаранню як найсуворішій формі реакції 

держави на вчинений злочин. Незважаючи на наявність чи відсутність окремої 
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вказівки в законі на кару як мету покарання, вона завжди була наявна. У цьому 
відношенні треба визнати правильним та реалістичним підхід до визначення цілей 
покарання в ч. 2 ст. 50 КК України, де чітко зазначено мету кари. 

2. Кара як мета покарання не може ототожнюватися з тими обмеженнями прав 
чи свобод, які входять до змісту певних видів покарання, хоч безпосередньо і 
залежить від них. Поняття мети кари як однієї з цілей покарання потрібно розуміти 
як своєрідну відплату злочинцеві за вчинений ним злочин, що полягає у 
примусовому спричиненні страждань від застосовних до нього правообмежень. 

3. Пропонуємо вилучити положення, передбачене в ч. 3 ст. 50 КК України. 
Можна зробити застереження, що покарання не має на меті спричинити надмірних 
фізичних страждань. 
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У цій публікації розглянено питання, пов’язані із законодавчим і практичним 
встановленням віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність. У статті 
також наведено приклади вирішення цього питання в інших країнах світу. 
Запропоновано зміни певних положень в українському кримінальному 
законодавстві. 

Ключові слова: вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність, 
встановлення, неповнолітній, дитина, злочин. 

 
У статті акцентовано на деяких проблемних питаннях, що пов’язані з 

законодавчим і практичним встановленням віку, з якого може наставати кримінальна 
відповідальність, оскільки вони потребують дослідження в умовах сьогодення. 

В ч. 1 ст. 18 Кримінального Кодексу України (далі – КК України) зазначено, що 
суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого 
відповідно до КК України може наставати кримінальна відповідальність. На перший 
погляд, усе зрозуміло, адже ст. 22 КК України визначила і загальний (16 р.), і 
спеціальний (14 р.) вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність. Та, на 
нашу думку, є недоліком вжите у ст. 22 КК України слово “може”. Воно має 
щонайменше три тлумачення: 1) бути в змозі, в силу що-небудь робити, тобто мати 
можливість що-небудь робити; 2) можливість дії, вираженої інфінітивом; 
3) вживається для вираження припущення тощо. Не тільки через такі тлумачення ми 
вважаємо некоректним використовувати у КК України дане слово, а й тому, що 
поняття “може” привносить процесуальний характер у норми матеріального права, 
який, на нашу думку, потрібно вносити у Кримінально-процесуальний кодекс 
України (далі – КПК України), працюючи над його вдосконаленням і 
пришвидшенням прийняття нового. Тому нашою пропозицією є закріплення для 
встановленя (визначення) віку на законодавчому рівні такої назви ст. 22 КК України, 
як “вік, з якого настає кримінальна відповідальність”. 

Вважаємо, що є не досить вдалим, наприклад, розширення переліку злочинів, 
відповідальність за які може наставати з 14-річного віку – до них належать: 
диверсія, бандитизм, терористичний акт, захоплення заручників, насильницьке 
задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вимагання, угон або 
захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового 
судна, незаконне заволодіння транспортним засобом (щоправда, виключено 
вбивство через необережність). Наведемо одне з наших обґрунтувань: законодавець 
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порушує принцип гуманізму у відношенні до неповнолітніх до 14 років, оскільки всі 
санкції цих злочинів мають тільки два види покарання – позбавлення волі на певний 
строк та позбавлення волі з конфіскацією майна. Навіть для повнолітньої особи це є 
суворе покарання (а ця категорія неповнолітніх чомусь тут прирівнюється до них), 
незважаючи на те, що у цих дітей ще не цілком сформована психіка тощо. 

У п. 4.1 Мінімальних стандартних правил ООН стосовно відправлення 
правосуддя щодо неповнолітніх (“Пекінських правил”) зазначено, що нижня межа 
віку кримінальної відповідальності “не повинна встановлюватись на надто низькому 
віковому рівні, враховуючи аспекти емоційної, духовної та інтелектуальної 
зрілості”. В коментарі до цього правила наголошено, що сучасний підхід полягає у 
визначенні здатності дитини перенести пов’язані з кримінальною відповідальністю 
моральні та психологічні аспекти, тобто у визначенні можливості притягнення 
дитини, з огляду на індивідуальні особливості, сприйняття і розуміння, до 
відповідальності за явно антигромадську поведінку [7, с. 41]. 

Цікавою є пропозиція В.М. Бурдіна, який, проаналізувавши кримінальне 
законодавство Швейцарії, Голандії, Франції, Болгарії, ФРН, Латвії, Швеції, і 
згадавши про періодизацію дитинства, отроцтва, юності, прийняту ще з римського 
права, запропонував встановити, що діти віком до 11 років перебувають поза 
сферою кримінально-правового впливу, а також визначити особливості 
кримінальної відповідальності неповнолітніх у віці від 11 до 14, від 14 до 16, від 16 
до 18 і від 18 років до 21 року [18, с. 192–193]. Ми погоджуємося з положенням про 
те, що особа до 11-ти років перебуває поза сферою кримінальної відповідальності і, 
на нашу думку, це необхідно закріпити на законодавчому рівні, наприклад, ч. 3 
ст. 22 КК України такого змісту: неповнолітні особи, які не досягли віку 11-ти років 
не несуть кримінальної відповідальності. 

Вище ми навели аспекти законодавчого встановлення віку кримінальної 
відповідальності (вважаємо за можливе використовувати таке словосполучення, як 
скорочену форму “вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність”), а 
щодо практичного його встановлення, то тут є інші особливості. 

Така обставина, як встановлення віку неповнолітнього (число, місяць, рік 
народження), необхідна для з’ясування при провадженні досудового слідства та 
розгляді в суді справи про злочин(и) неповнолітнього, коли документів, які 
засвідчують особу немає. Ще однією обставиною, яка передбачена до з’ясування 
ч. 1 ст. 433 КПК України, є стан здоров’я та загального розвитку неповнолітнього. 
За наявності даних про розумову відсталість неповнолітнього, не пов’язану з 
душевним захворюванням, повинно бути також з’ясовано, чи міг він повністю 
усвідомлювати значення своїх дій і якою мірою міг керувати ними. 

Детальніше розкрито це положення у п. 17 Постанови Пленуму Верховного 
Суду України “Про практику розгляду судами справ про застосування примусових 
заходів виховного характеру”: під час провадження досудового слідства та розгляду 
справи про застосування примусових заходів виховного характеру, крім обставин, 
зазначених у ст. 64 КПК України, підлягають з’ясуванню: а) вік неповнолітнього – 
число, місяць і рік народження (з цією метою до справи має бути долучена копія 
свідоцтва чи актового запису про народження); б) стан здоров’я та рівень загального 
розвитку неповнолітнього (за наявності даних про його розумову відсталість, не 
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пов’язану з психічним захворюванням, слід з’ясувати, чи здатний він повністю 
усвідомлювати значення своїх дій і якою мірою може керувати ними, для чого в разі 
необхідності призначається експертиза за участю спеціалістів у галузі дитячої та 
підліткової психології або ж експертів психіатрів) тощо. 

З наведеного вище робимо висновок, що встановлення віку є концептуальним 
положенням на досудовому розслідуванні та судовому розгляді справи. В 
українському кримінальному законодавстві залишається “білою плямою” питання 
щодо значення рівня загального розвитку неповнолітнього, а саме його відсталості, 
не пов’язаної з психічним захворюванням. Це розкрито у КПК України, у 
Постановах Пленуму Верховного Суду України, але відсутнє у КК України. На 
нашу думку, це питання потрібно врегулювати шляхом внесення у ст. 22 КК 
України (ч. 4) тексту такого змісту: якщо неповнолітній досяг віку, передбаченого 
ч. 1 чи 2 даної статті, але внаслідок відставання у психічному розвитку, не 
пов’язаному з психічним розладом, під час скоєння суспільно небезпечного діяння 
не міг повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпечність 
своїх дій (бездій) або керувати ними, він не підлягає кримінальній відповідальності. 

Встановлення мінімальної календарної вікової межі для кримінальної 
відповідальності є соціально та кримінологічно обґрунтованим. При цьому 
враховано низку чинників: ступінь фізичного і психічного розвитку, соціально-
психологічні особливості (інтелектуальні, вольові, емоційні) людини, що 
визначають здатність суб’єкта під час вчинення діяння усвідомлювати його 
фактичний характер і суспільну небезпечність; кримінологічні показники 
(поширеність діянь цього виду серед осіб певного віку, їх тяжкість тощо); принципи 
кримінально-правової політики (наприклад, доцільність установлення кримінально-
правової заборони) [3, с. 35]. 

Вважається, що встановлення віку не характеризується великою точністю і 
визначається за сукупністю низки ознак. Ступінь достовірності залежить від 
вікового періоду і коливається від одного-двох місяців (до одного року), одного-
двох років (до 17–20 років), до п’яти років в зрілому і похилому віці і 10 років у 
старих людей [12, с. 65]. 

Зокрема, у своїх дослідженнях В.І. Пашкова зазначила, що “при визначенні віку 
дітей і підлітків за їх соматометричним статусом потрібно враховувати акселерацію 
і національну приналежність особи, яка оглядається” [13, с. 26]. У разі судово-
медичного визначення віку дітей і підлітків за показниками їх фізичного розвитку 
необхідно завжди враховувати, по-перше, зміни, які виникли під впливом дії 
акселерації, по-друге, їх національну приналежність, пам’ятаючи про те, що єдиних 
стандартів фізичного розвитку для визначення віку нема, оскільки кожна етнічна 
група відрізняється за своїми особливостями розвитку, які далеко не завжди можуть 
бути об’єднані загальними показниками [13, с. 26]. 

Прикладом наведеної вище інформації є те, що у різних країнах світу 
встановлено різний вік кримінальної відповідальноті. Наприклад, вік кримінальної 
відповідальності в Тасманії, Бангладеші, Барбадосі, Йорданії, Кіпрі, Кувейті, 
Ірландії, Лівані, Нігерії, Пакистані, Сирії, Судані, Таїланді – з 7 років; у Шотландії, 
Шрі-Ланці – з 8 років; у більшості штатів Австралії, Непалі, Новій Зеландії, 
Нікарагуа, Об’єднаному королівстві (окрім Шотландії), Фіджі – з 10 років; у 
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Гондурасі, Канаді, Марокко, Республіці Корея, Уганді, Ямайці – з 12 років; в 
Алжирі, Гвінеї, Мадагаскарі, Польщі, Сенегалі, Тунісі, Франції – з 13 років; у 
Болгарії, Угорщині, В’єтнамі, Німеччині, Італії, Китаї, Лівії, Румунії, Словенії, 
Хорватії, Югославії, Японії – з 14 років; у Данії, Єгипті, Ісландії, Норвегії, Судані, 
Фінляндії, Швеції – з 15 років; в Азербайджані, Аргентині, Бєларусі, Болівії, 
Індонезії, Ісландії, Кубі, Мікронезії, Монголії, Португалії, Сальвадорі, Україні, Чилі 
– з 16 років; у Бельгії, Гватемалі, Колумбії, Мексиці, Панамі, Перу, Уругваї, 
Еквадорі – з 18 років; у Коста-Риці – з 17 років [13, с. 5]. 

Отримати чіткі дані про мінімальний вік, встановлений у різних країнах, 
складно. Наприклад, за одним таким “віком” інколи приховується інший, інакше 
кажучи, офіційний мінімальний вік притягнення до кримінальної відповідальності 
перевищує вік, з досягненням якого малолітній правопорушник може зіткнутися із 
системою правосуддя. Зокрема, у Франції такий мінімальний вік – 13 років. Але діти 
віком від 10 до 12 р. також можуть постати перед суддею у справах неповнолітніх, 
хоча він може застосувати лише міри виховного характеру чи нагляду. Інший 
приклад: у Шотландії, де вік кримінальної відповідальності один із найнижчих (8 
років), прогресивна система “слухань зі справ дітей” фактично дає змогу дітям до 16 
років – і навіть більшості дітей у віці 16 і 17 р., – які скоїли правопорушення, 
уникнути контакту з формальною системою правосуддя, а також спрямована на 
міри, не пов’язані з позбавленням волі. Для порівняння прикладом є Румунія, в якій 
вік кримінальної відповідальності встановлений на рівні 14 років, але дитина, яка 
його досягла, за аналогічні правопорушення постає перед судом і може бути 
засуджена до позбавлення волі, чи Гватемала, де мінімальний вік – 18 р., але 
молодшу дитину за правопорушення можуть на довгий строк помістити в 
“громадсько-виховні” виправні установи. Загалом вік кримінальної відповідальності 
не завжди показник того, чи є позиція влади репресивною чи виховною. 

В Україні, на щастя, питання нижньої вікової межі кримінальної 
відповідальності законодавчо закріплене й лише потребує удосконалення, а от 
максимальної межі кримінальної відповідальності немає. Лише на теоретичному 
рівні є пропозиції вирішення цього питання. Однією із них є пропозиція обмежити, з 
урахуванням суспільних особливостей об’єкта кримінально-правової охорони, 
мінімальний і максимальний вік кримінальної відповідальності за окремі види 
злочинів. Зокрема, на думку М.Й. Коржанського, є всі підстави встановити 
кримінальну відповідальність за злочини, передбачені статтями 109–111, 114, 302–
304, 276, 281, 282, 285 КК України з 18-річного віку, а кримінальну відповідальність 
за злочини, передбачені статтями 111, 164–166, 402–409, 416–430 КК України – до 
60 річного віку [15, с. 164]. 

Наявність розглянутих вище проблем і ще багатьох інших потребує ретельного 
дослідження. Нині є можливості ознайомлення з досвідом інших країн і це має бути 
вміло застосовано при вдосконаленні українського кримінального законодавства. 

__________________________ 
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У публікації висвітлено імплементацію норм міжнародного права в Загальній 

частині КК України. Розглянено питання впливу міжнародного права на 
формування певних положень Загальної частини КК України, а також деяких 
кримінально-правових інститутів. Проаналізовано відповідність норм Загальної 
частини КК України до вимог міжнародно-правових актів. 

Ключові слова: закон, злочин, імплементація, міжнародне право. 
 

Одним із найважливіших практичних аспектів теорій співвідношення 
міжнародного і національного права є питання про порядок виконання державою 
міжнародних зобов'язань, адже закріплені в ст. 9 Конституції України та ст. 19 
Закону України “Про міжнародні договори України” положення про дію норм 
міжнародного права та сумлінне дотримання і неухильне виконання Україною 
міжнародних договорів виявляється в обов’язку держави дотримуватись узятих на 
себе міжнародних зобов’язань при формуванні норм національного законодавства, в 
тому числі і кримінально-правових. 

Основоположним принципом міжнародного права є принцип поваги прав і 
свобод людини незалежно від її раси, статі, мови і релігії [1]. На сьогодні цей 
принцип закріплений в багатьох міжнародно-правових актах універсального 
характеру. 

Аналіз положень таких документів дає підстави зробити висновок про те, що в 
міжнародному праві є чітке розуміння необхідності захисту невід’ємних прав і 
свобод людини. Основну увагу цих документів зосереджено на процесуальних 
питаннях забезпечення прав і свобод людини, проте у низці випадків вони мають і 
безпосереднє кримінально-правове значення. 

Норми Декларації і Конвенції, які утворюють Міжнародні стандарти ООН, 
буквально “пройняті” духом розуміння того, що людина, її права і свободи є 
найвищою цінністю. Однак національне кримінальне законодавство керувалося цим 
положенням не завжди. Наприклад, Кримінальний кодекс (надалі – КК) України 
1960 р. на перше місце з поміж своїх завдань ставив захист зовсім інших суспільних 
відносин та інтересів. Зокрема, у ст. 1 КК України 1960 р. пріоритет надавався 
кримінально-правовому захисту суспільного устрою держави, її політичної і 
економічної системи. І тоді згадувалось про “особу, права і свободи громадян” [2]. 

На сьогодні така розбіжність вирішена відповідно до норм і принципів 
міжнародного права. Так, ч. 1 ст. 1 КК України принципово змінила ієрархію 
об’єктів кримінально-правової охорони і тепер пріоритетне місце з поміж них 
займає охорона прав і свобод людини і громадянина. 
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Отже, можна стверджувати, що всі положення кримінального закону повинні 
бути побудовані за зазначеним принципом. 

У більшості міжнародних актів кримінально-правового характеру йдеться про 
недопустимість кримінального переслідування особи, яка вчинила “діяння, під час 
вчинення якого, воно не вважалось злочином за національним законом або 
міжнародним правом” [3, 4]. 

Отож, міжнародно-правовий стандарт підтверджує класичне правило “нема 
злочину без вказівки на те в законі”. Керуючись пріоритетом норм міжнародного 
права, допускається, що склад злочину може бути і не передбачений в 
національному законі, оскільки закріплений в міжнародно-правовій нормі. 

Пріоритет міжнародного права виявляється в обов’язку держав при формуванні 
своїх кримінально-правових заборон неухильно дотримуватися міжнародно-
правових норм, передусім це стосується норм про права людини. У науковій 
літературі висловлювали навіть погляд, що у випадку суперечності національних 
кримінально-правових заборон до міжнародних стандартів у сфері прав людини, 
особа має бути звільнена від кримінальної відповідальності, яке вчинене нею, яке не 
визнається злочином відповідно до міжнародно-правових актів [5, c. 3]. 

Однозначно з такими поглядами погодитися важко. Ми схиляємося до думки, 
що керуючись концепцією дуалістичного розуміння співвідношення міжнародного і 
національного права, переважаюча роль національних норм права над 
міжнародними виражатиметься у тому, що жодна особа не може бути притягнута до 
кримінальної відповідальності і засуджена за діяння, не передбачене кримінальним 
законодавством України, навіть коли таке діяння визнається злочином нормами 
міжнародного права. Таке розуміння співвідношення національного кримінального і 
міжнародного права також відповідає положенню про заборону застосування 
кримінального закону за аналогією (ч. 4 ст. 3 КК України). 

З-поміж основних прав і свобод людини неодноразово згадується про те, що 
жодна особа “не може бути повторно засуджена чи покарана за той самий злочин” 
[4]. Загалом це положення відображено в принципі кримінального права України 
“не двічі за одне і теж (non bis in idem)”, закріпленого в ч. 3 ст. 2 КК України. 

Відповідність КК України до міжнародних стандартів охорони прав і свобод 
людини проявляється в положеннях про межі дії зворотної сили кримінального 
закону. Зокрема, у ч. 1 ст. 5 КК України визначено, що закон про кримінальну 
відповідальність, який скасовує злочинність діяння або пом’якшує кримінальну 
відповідальність, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, що вчинили 
відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які 
відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість. З іншого боку, 
закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння або 
посилює кримінальну відповідальність, не має зворотної дії в часі. Такий принцип дії 
зворотної сили кримінального закону вважається загальноприйнятим і закріплений в 
п. 1 ст. 15 Міжнародного пакту про громадські і політичні права 1966 р. 

У положеннях Загальної частини КК України знайшов відображення такий 
принцип міжнародного права, як принцип непорушності державних кордонів, 
суверенітету і територіальної цілісності держав [6]. Він відтворений у визначенні 
меж територіальної дії кримінального закону. Відповідно до ч. 1 ст. 6 КК України 
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особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній 
відповідальності за цим Кодексом. У цьому випадку суверенітет держави 
виражається у можливості встановлення своєї юрисдикції (в тому числі і 
кримінальної) на своїй території, а таке право держави не може бути поставлено під 
сумнів. 

Важливою новелою в КК України стало уведення принципу дії кримінального 
закону в просторі (ст. 8 КК України), відповідно до якого іноземці або особи без 
громадянства, які не проживають постійно в Україні і вчинили злочини за її межами, 
підлягають кримінальній відповідальності за КК України у випадках, передбачених 
міжнародними договорами або якщо вони вчинили передбачені цим Кодексом тяжкі 
або особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів 
нашої держави. 

У ч. 3 ст. 5 КК України 1960 р. зазначено, що іноземні громадяни за злочини, 
вчинені поза межами України, підлягають відповідальності за кримінальними 
законами України у випадках, передбачених міжнародними договорами. Зазначимо, 
що передбачалась не можливість прямого посилання на міжнародно-правову норму, 
а настання кримінальної відповідальності тільки за статтею Особливої частини КК 
України 1960 р., у якій йшлося про відповідальність за злочин, норма щодо якого 
була імплементована у вітчизняне кримінальне законодавство у силу міжнародно-
правового зобов’язання. 

Нині, відповідно до вказаного принципу дії кримінального закону можлива 
кримінальна відповідальність іноземців або осіб без громадянства не лише за злочини, 
передбачені міжнародними договорами (конвенційні злочини), але й за особливо 
тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів України, вчинені 
поза межами України. Нам видається, що у цьому положенні відображений 
розглянений принцип міжнародного права, оскільки охорона суверенітету і 
територіальної цілісності будь-якої держави є одним з основних завдань 
міжнародного права і, безумовно, має бути відтворений у національному праві. 

Тісно пов’язаний з розглянутою проблемою міжнародно-правовий принцип 
співробітництва держав, який виражається в кримінально-матеріальному змісті 
інституту видачі осіб, які вчинили злочин. 

В КК України заборонено видачу громадян України іншим державам, у випадку 
вчинення останніми злочину та їх території (ч. 1 ст. 10 КК України). Проте, у низці 
міжнародно-правових актів передбачена можливість видачі іншій державі будь-якої 
особи, яка вчинила злочин на території тієї держави. Так, відповідно до статті V 
Конвенції про попередження злочину геноциду і покарання за нього, 1948 р. особи, 
які обвинувачуються у вчиненні геноциду, повинні бути засуджені компетентним 
судом тієї держави, на території якої це діяння було вчинено [7]. Схоже положення 
міститься в статті ІІІ Конвенції про незастосування строків давності до військових 
злочинів і злочинів проти людства 1968 р. Зазначимо, що УРСР під час ратифікації 
вказаних конвенцій не зробила жодного застереження про недопустимість 
екстрадиції своїх громадян. 

Більше того, відповідно до резолюції 45/116 Генеральної Асамблеї ООН 1990 р., 
допускається видача будь-якої особи, але відмова в екстрадиції особи на основі того, 
що вона є громадянином держави, є факультативною обставиною, яка має бути 
врегульована внутрішнім законодавством. 
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Можна зробити висновок, що ст. 10 КК України текстуально не повною мірою 
відповідає нормам міжнародного права, і тому в ній повинна бути передбачена 
можливість видачі громадян України відповідно до принципу міжнародного 
співробітництва, або недопустимість видачі громадян України має бути відображена 
в застереженнях України до зазначених міжнародно-правових актів. 

Одним із фундаментальних є положення норм міжнародного права про те, що 
всі люди “наділені і совістю” [3]. Тому “розум” людини, свобода її мисленнєвої і 
вольової діяльності притаманна будь-кому, і є “правосуб’єктністю” особи [4]. 

Якщо керуватися із змістом норм міжнародного права, така “правосуб’єктність” 
означає в кримінально-правовому розумінні осудність особи. КК України в ч. 2 
ст. 19 визначає неосудність особи як її нездатність усвідомлювати фактичний 
характер своїх дій або керувати ними в силу одного з передбачуваних медичних 
критеріїв. Поняття осудності особи як основна ознака суб’єкта злочину, позначає в 
теорії кримінального права здатність особи розуміти фактичний характер і 
суспільну небезпеку своїх дій і керувати ними (ч. 1 ст. 19 КК України). 

Проте міжнародно-правові акти регламентують не лише питання злочинності 
діяння і покарання чи меж дії національних кримінальних законів. Інколи вони 
можуть бути джерелами для окремих інститутів кримінального права. Насамперед 
це стосується обставин, що виключають злочинність діяння. 

Міжнародно-правові стандарти захисту прав і свобод людини допускають 
спричинення шкоди, яке не повинно розцінюватися як злочин. Це стосується 
випадків захисту від “протиправного насильства” [8], тобто спричинення шкоди в 
стані необхідної оборони (ч. 1 ст. 36 КК України). Зазвичай, міжнародно-правові 
акти не регламентують межі необхідної оборони – це питання віднесено до 
компетенції національного законодавства. Тому вважаємо, що положення ст. 36 КК 
України відповідають міжнародним стандартам. 

Поряд з необхідною обороною міжнародне право регламентує застосування 
інших обставин, що виключають злочинність діяння. Так, четвертий принцип 
міжнародного права, визнаний Статутом Нюрнбергського трибуналу, засвідчив на 
неможливість звільнення особи від відповідальності за спричинення шкоди, якщо 
будь-яка особа діяла на виконання наказу свого уряду або керівника, за умови, що у 
виконавця був “свідомий вибір поведінки” [9, с. 101]. 

Надалі відповідальність за виконання наказу регламентували Конвенція проти 
катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують людську 
гідність, видів поводження і покарання, 1980 р. [10] і Статути міжнародних 
трибуналів, скликаних останнім часом [11, 12]. 

Непритягнення до відповідальності за спричинення шкоди під час виконання 
наказу (розпорядження) є новелою КК України 2001 р. – раніше цієї обставини в 
законодавстві радянського періоду не було. Цей факт свідчить про визнання 
кримінальним законом не тільки міжнародних стандартів захисту прав і свобод 
людини загалом, але й тих норм міжнародного права, які регулюють питання 
застосування окремих кримінально-правових інститутів. 

Безпосереднє відношення до регулювання загально-кримінальних питань 
відповідальності за вчинене діяння має Конвенція про незастосування строків 
давності до військових злочинів і злочинів проти людства 1968 р. [13], яка забороняє 
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застосування будь-яких строків давності до вказаних категорій злочинів незалежно 
від часу їх вчення. Зазначена норма Конвенції знайшла своє законодавче 
закріплення в ч. 5 ст. 49 КК України. 

У контексті міжнародних стандартів гуманізм кримінальних покарань, 
закріплений в ч. 3. ст. 50 КК України, стосується не лише покарань, які принижують 
честь та гідність особи, але і смертної кари, яка виключена з переліку кримінальних 
покарань в силу ратифікації Україною Протоколу № 6 1984 р. до Європейської 
Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 р. [15]. 

КК України, який відповідає вимогам Конвенції про ліквідацію всіх форм 
расової дискримінації 1979 р., у низці випадків “перегинає палку” і, як це не 
видасться дивним, порушує право чоловіків на рівність з жінками перед законом і 
судом. Це проявляється в накладенні заборони на можливість призначення такого 
покарання як довічне позбавлення волі щодо засудженої жінки (ст. 64 КК України). 
Можливо це положення КК України є проявом гуманізму кримінального закону до 
жінок. Проте такий “гуманізм” не відповідає ні міжнародному стандарту, ні 
принципу рівності перед законом, ані показникам розвитку світової кримінологічної 
ситуації, яка свідчить про те, що “жіноча” злочинність характеризується 
абсолютним приростом [15, c. 303]. 

Міжнародні стандарти ООН зобов’язують держави брати до уваги вік 
неповнолітніх у випадку притягнення їх до кримінальної відповідальності та вжити 
кримінально-правових заходів щодо їх перевиховання [6]. Так, неповнолітнім 
визнається особа, яка вчинила злочин у віці від 14 до 18 років, при цьому 
вважаючись такою, що досягла певного віку не в день народження, а на початку 
наступної доби. 

На основі наведеного можна зробити висновок, що принципи і норми 
міжнародного права спричинили значний вплив на формування в Загальній частині 
КК України положень про злочин і покарання за нього, межі дії кримінального 
закону, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності, а також 
певних кримінально-правових інститутів, передбачених Загальною частиною КК 
України. 

При детальному аналізі відповідності норм Загальної Частини КК України до 
вимог міжнародно-правових актів виявлено і низку розбіжностей, коли імперативна 
норма міжнародного договору не застосовано, або не в повною мірою відтворено її 
зміст. На нашу думку, уникнути цього можна лише шляхом одночасного, разом з 
ратифікацією міжнародного договору, внесення змін і доповнень до КК України. 

Вважаємо, що для подолання спірних питань, які виникають під час 
застосування норм КК України у випадку їхньої невідповідності до норм 
міжнародного права, необхідно ввести в КК України окрему колізійну норму, яка б, 
деталізуючи положення ст. 9 Конституції України та ст. 19 Закону України “Про 
міжнародні договори України”, регламентувала правила застосування 
кримінального закону. 
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У зроблено спробу на підставі аналізу наукових праць вітчизняних вчених-
криміналістів систематизувати та періодизувати наукові напрацювання у сфері 
кримінально-правової охорони прав пацієнта. 

Ключові слова: права пацієнта, медичний працівник. 
 
Проблема кримінальної відповідальності за вчинення злочинних посягань на 

права пацієнта здавна викликала жвавий інтерес у юристів та представників 
медичної професії. Кульмінація у цих дослідженнях припала на 30–80-ті роки 
ХХ ст., коли судовим і правоохоронним органам довелося зіткнутися з сотнями 
скарг на суспільно небезпечні діяння медичних працівників, а перед науковцями 
постали практичні і теоретичні питання особливостей юридичної відповідальності 
за посягання на права пацієнта та за вчинення протиправних діянь, пов’язаних із 
медичною діяльністю. Ближче до кінця ХХ ст., незважаючи на відсутність єдності 
наукових позицій у дослідників з низки ключових питань та на недосконалість 
законодавчої регламентації відповідальності медиків, публікації на цю тему почали 
зникати з наукових періодичних видань, не було також монографічних досліджень. 

Переходячи від загальних тенденцій до конкретики, варто здійснити 
хронологічний поділ у наукових напрацюваннях проблеми охорони прав пацієнта. 
Критерієм такого поділу буде стан кримінального законодавства України. Зокрема, 
до 1991 р. на території України діяли акти законодавства Союзу РСР, і беручи до 
уваги той факт, що переважна більшість статей текстуально чи змістовно збігалася у 
Кримінальних кодексах усіх республік Союзу РСР, можна з впевненістю сказати, що 
результати наукових досліджень, які проводили науковці тієї чи іншої союзної 
республіки, базувалися на єдиному уніфікованому законодавчому матеріалі і тому 
могли бути акцептовані у будь-якій союзній республіці. Отож, будь-які розробки 
вчених Союзу РСР, незалежно від національної чи територіальної приналежності 
того чи іншого науковця, необхідно розглядати як частину вітчизняної правничої 
науки. 

Незважаючи, на прийняття 24 серпня 1991 р. “Акта проголошення незалежності 
України”, нормативно-правові акти Союзу РСР з питань, які не були врегульовані 
законодавством України та не суперечили Конституції України, згідно Постанови 
Верховної Ради України “Про порядок тимчасової дії на території України окремих 
актів законодавства Союзу РСР” від 12 вересня 1991 р., визнавалися чинними до 
моменту прийняття відповідних актів національного законодавства. Отже, КК 
України 1960 р. продовжував діяти. І хоча українська юридична наука після 1991 р. 



Стан дослідження проблеми охорони прав пацієнта в юридичній літературі 

 

183 

поступово почала позбавлятися ідеологічних нашарувань та потрапила під вплив 
плюралістичних тенденцій, наукові публікації щодо охорони прав пацієнта 
з’являлися рідко, а кримінально-правова регламентація охорони прав пацієнта у КК 
України 1960 р., залишилася практично без змін і лише прийняття нового 
кримінального кодексу могло відновити інтерес науковців до цієї проблематики. 

Враховуючи значене, першим етапом наукових досліджень кримінально-
правової охорони прав пацієнта потрібно вважати період до 5 квітня 2001 р. 

Прийняття 5 квітня 2001 р. КК України спричинило новий виток у дослідженні 
питань кримінальної відповідальності за вчинення злочинних посягань на права 
пацієнта. Саме з цього моменту слід вести відлік нового етапу наукових 
напрацювань. З появою статей, в яких по-новому передбачено кримінальну 
відповідальність медичних працівників за вчинення професійних правопорушень, 
постали невирішені раніше проблеми і перед науковцями, і перед практичними 
працівниками судових та правоохоронних органів. Поступово почала зростати 
кількість наукових публікацій в юридичних виданнях, а також і у медичній 
літературі. 

Отже, вітчизняні дослідження проблеми кримінально-правової охорони прав 
пацієнта можна умовно розділити на два етапи: 

1. До 5 квітня 2001 р., періоду дії КК України 1960 р. та попередніх 
кримінальних кодексів. 

2. Новітній етап, початок якого відлічується від 5 квітня 2005 р. – моменту 
прийняття КК України 2001 р. 

Кожен із наведених етапів має свої особливості та своє коло проблем, яке, 
передусім, цікавило науковців відповідного періоду. 

Стан дослідження проблеми охорони прав пацієнта до 5 квітня 2001 р. 
Для першого етапу досліджень характерним є вивчення таких питань: 
1. Питання систематизації:  
а) вироблення критеріїв, за якими злочини, що посягають на права пацієнтів, 

належать до певної групи; 
б) пропозиції щодо поміщення статей, в яких встановлена кримінальна 

відповідальність за вчинення злочинів, що посягають на права пацієнта до 
відповідного розділу КК. 

2. Питання встановлення змісту ознак окремих елементів складів злочинів, що 
посягають на права пацієнта: 

а) ознак об’єкта: 
– встановлення родового та безпосереднього об’єкта; 
– розмежування об’єктів цієї групи злочинів та групи злочинів “Проти 

народного здоров’я”; 
б) ознак суб’єкта: 
– кримінальна відповідальність фармацевтичних працівників; 
– з’ясування того, чи може медичний працівник за вчинення професійного 

правопорушення нести відповідальність як за вчинення службового злочину;  
в) розкриття змісту такої ознаки об’єктивної сторони, як причиновий зв’язок: 
– між дією і наслідками; 
– між бездіяльністю і наслідками; 
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3. Питання обставин, які повинні усувати злочинність діяння: 
а) лікарська помилка; 
б) нещасний випадок;  
в) інші обставини. 
Як вже було зазначено, питання кримінальної відповідальності за вчинення 

посягань на права пацієнта цікавили не лише правників, а й представників медичної 
професії, насамперед, судових експертів. Цей фактор посприяв виникненню кількох 
підходів до систематизації відповідних злочинів. Так, серед правників дискусія 
велася у площині дії кримінального закону. Усі спроби класифікації будувалися на 
основі розподілу статей кримінального кодексу, які могли бути інкриміновані 
медичному чи фармацевтичному працівникові за вчинення професійного 
правопорушення, за відповідними ланками системи. Проте і серед представників 
юриспруденції не було одностайності щодо визначення критеріїв класифікації та 
груп злочинів, які слід було включити до системи. Потрібно зазначити, що усі 
наукові напрацювання цього періоду зводилися до дослідження медичних 
правопорушень, тобто ця проблематика розглядалася не з погляду об’єкта, якому 
злочином заподіюється чи може бути заподіяна шкода, а суб’єкта заподіяння цієї 
шкоди. Досить лише звернути увагу на назви монографій окремих дослідників, щоб 
зрозуміти, що так воно і було [7; 16; 25; 37]. Але навіть незважаючи на такий підхід, 
лише В.О. Глушков у своїй монографії [11] чітко наголошує на суб’єкті злочину 
(медичний і фармацевтичний працівник), як єдиному критерієві формування 
системи злочинів у сфері охорони здоров’я, та наводить аргументи для відхилення 
інших можливих критеріїв поділу та класифікації. А.П. Громов [16], Ф.Ю. Берди-
чевський [7], І.А. Концевіч [25] чіткого критерію зачислення злочинів, які вони 
розглядали у своїх працях, до групи професійних правопорушень медичних 
працівників не наводять. Труднощі для дослідників становив і той чинник, що КК 
1960 р. майже не містив спеціальних норм, тому суспільно небезпечні діяння 
медичних працівників, якими спричинялася шкода особі, автори пропонували 
кваліфікувати за наявними на той час загальними нормами про необережне 
заподіяння смерті (ст. 98 КК України 1960 р.) та необережне заподіяння шкоди 
здоров’ю (ст. 105 КК України 1960 р.). 

У середовищі дослідників-медиків простежувалася інша тенденція. Вони 
намагалися провести класифікацію протиправних діянь медичних працівників, 
відштовхуючись від поняття та обсягу професійних обов’язків лікаря, тому у 
медиків класифікація носила характер системи діянь, в той час як у переважної 
більшості юристів – системи статей. Варто зазначити, що обидва підходи органічно 
доповнювали один одного, сприяли більш глибокому і всесторонньому аналізу 
проблеми систематизації злочинів, що посягають на права пацієнта.  

Ключовим критерієм поділу діянь в цій групі досліджень, є ознака суб’єктивної 
сторони – вина, а на думку окремих авторів, таких як І.Я. Бичков, А.Є. Бру-
сіловський, А.М. Лєвін, і вид вини (вид необережності) [37, c. 36–40]. Також 
більшість дослідників намагалися включати у свої класифікації випадки, коли лікар 
не повинен підлягати кримінальній відповідальності з огляду на настання шкідливих 
наслідків через лікарську помилку, нещасний випадок чи інші чинники. Крім того, 
значна кількість авторів скрупульозно вивчали усі можливі варіанти протиправних 
діянь (як умисних, так і необережних) медичних працівників з подальшим 
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узагальненням цих діянь за окремими групами. Велика різноманітність підходів не 
дає змоги повною мірою систематизувати погляди науковців-медиків, серед яких – 
прізвища Н.В. Попова, І.В. Марковіна, П.В. Устинова, І.Я. Бичкова, А.Є. Брусі-
ловського, А.М. Лєвіна, І.В. Давидовского, Ю.П. Еделя та І.Ф. Огаркова. Ю.П. Едель 
та І.Ф. Огарков здійснили найбільш розгорнуті класифікації, тому варто на них 
зупинитися детальніше. Зокрема, Ю.П. Едель запропонував усі професійні 
порушення медичних працівників поділяти на дві групи: неправильне встановлення 
діагнозу та неправильне лікування чи його відсутність. У кожній із груп 
передбачалися випадки настання негативних наслідків, які були зумовлені 
об’єктивними чинниками, а отже лікар не повинен був нести відповідальність за ці 
наслідки [47, c. 4]. 

І.Ф. Огарков запропонував ділити усі порушення лікарів на умисні, необережні, 
лікарські помилки та нещасні випадки. Так, формуючи перелік умисних діянь 
медичних працівників, він брав до уваги існуючі на той час кримінально-правові 
норми, закріплені у КК 1960 р. Коли ж йшлося про необережні діяння, цей автор 
зосередив свою увагу на дев’яти діяннях, більшість з яких, на його думку, необхідно 
було кваліфікувати як службову недбалість [37, c. 41–44]. 

Вадами наведених вище систем, а також систем, запропонованих іншими 
науковцями медичного профілю, є змішування різних критеріїв класифікації 
(діяння, вина і вид вини), неможливість перенесення цих систем у площину системи 
злочинів (наявність у системі діянь, які не містять ознак складу злочину, тобто при 
помилці чи нещасному випадку, а також умисних діянь). З іншого боку, 
скрупульозне дослідження, такої ознаки складу злочину, як діяння та вина, для 
класифікації діянь дають змогу плідно використовувати теоретичні напрацювання 
вчених у сучасних умовах.  

Узагальнюючи проблему систематизації злочинів, що аналізуються, можна 
зробити висновок, що в тогочасній юридичній науці не вдалося відшукати спільного 
знаменника з проблеми єдиного критерію систематизації. Як наслідок, не було 
виокремлено вичерпної групи суспільно небезпечних діянь, що посягають на права 
пацієнта. Задля справедливості потрібно зазначити, що ця тенденція, на жаль, 
збереглася і до сьогодні.  

Свого часу, Є.К. Каїржанов у монографії “Интересы трудящихся и уголовный 
закон” [24, c. 72] вказував на можливість поділити злочини проти особи не лише на 
злочини проти життя, здоров’я, честі і гідності громадян, але й проти інтересів 
молоді, неповнолітніх, жінок, хворих (курсив мій – В.Я.), безпомічних та ін. 
Оскільки питання кримінальної відповідальності за посягання на права пацієнта не 
входили у сферу досліджень цього автора, ідея групування статей, що передбачають 
відповідальність за порушення прав хворих не було розвинуто у цій роботі. 
В.О. Глушков запропонував такий алгоритм систематизації статей, що передбачають 
кримінальну відповідальність медичних працівників. На його думку, для того, щоб 
виокремити такі злочини в самостійну групу, потрібно знайти в них єдність трьох 
елементів складу злочину: суб’єкта, об’єкта і об’єктивної сторони. У процесі свого 
дослідження В.О. Глушков дійшов висновку про необхідність виділити в КК окрему 
главу про злочини проти народного здоров’я. В цій главі він пропонував, зокрема, 
розташувати злочини, вчинені медичними працівниками з порушенням своїх 
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професійних обов’язків, такі як: незаконне проведення аборту, ненадання допомоги 
хворому особою медичного персоналу, незаконна лікувальна діяльність, порушення 
правил у боротьбі з епідеміями, порушення правил поведінки із отруйними, 
сильнодіючими і наркотичними речовинами, а також норми про злочинно-недбале 
порушення професійих обов’язків медичним працівником, порушення правил 
пересадки органів і тканин, розголошення лікарської таємниці [13, c. 31]. 

Варто зазначити, що В.О. Глушков, був чи не єдиним дослідником періоду, що 
розглядається, хто запропонував згрупувати відповідні злочини за певними 
критеріями в межах окремого розділу КК. Після набуття чинності КК 2001 р., окремі 
автори робили спроби об’єднати медичні злочини за критерієм об’єкта [45, c. 3; 
5, c. 6]. Той же В.О. Глушков та Г.В. Чеботарьова обстоювали необхідність 
відокремити статті, що регламентують кримінальну відповідальність за ці злочини в 
окремий розділ [14, c. 90; 45, c. 3]. 

Основною проблемою, що перешкоджала правильній систематизації злочинів та 
теоретичним напрацюванням щодо обґрунтованого розміщення статей у главах КК, 
була невизначеність з приводу ознак об’єкта відповідної групи злочинів, що 
посягають на права пацієнта. Наприклад, В.О. Глушков взагалі заперечував 
можливість виділення групи злочинів у сфері охорони здоров’я за критерієм об’єкта 
з огляду на те, що “медична діяльність є складною, багатогранною і зачіпає 
різноманітні сфери суспільних відносин не лише у сфері охорони здоров’я, а також 
через те, що ці злочини мають різні родові і безпосередні об’єкти”. Цей автор 
будував систему злочинів у сфері охорони здоров’я за критерієм суб’єкта і окремо 
розкривав зміст лише безпосередніх об’єктів злочинів [13, c. 12]. У книзі 
“Уголовная ответственность медицинского персонала за нарушение 
профессиональных обязаностей” Ф.Ю. Бердичевський, аналізуючи безпосередній 
об’єкт злочинів, що вчиняють медичні працівники, запропонував виділяти одразу 
два об’єкти: “життя і здоров’я особи та порядок здійснення професійних функцій” 
[7, c. 83–84]. Неспроможність встановити спільний для відповідної групи злочинів 
родовий чи видовий об’єкт, створювала сприятливий ґрунт для наукових дискусій з 
приводу співвідношення злочинів проти прав пацієнта та злочинів проти “народного 
здоров’я”. Позиція В.О. Глушкова щодо віднесення низки статей, які регламентують 
кримінальну відповідальність за злочини, вчинені медичними працівниками до 
глави про злочини проти народного здоров’я, вже була наведена на сторінках цього 
дослідження. Близькою у цьому контексті була і концепція, запропонована 
І.Н. Дружиніним про те, що до об’єкта злочинів проти народного здоров’я належать 
також і охоронювані кримінальним законом суспільні відносини з приводу охорони 
порядку надання і отримання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги 
[18, c. 87–93]. Проте в тогочасній науці кримінального права існував інший підхід 
(В.Н. Смітієнко), згідно з яким, злочини, що їх вчиняють медичні працівники, по-
перше, лише опосередковано зачіпають інтереси здоров’я населення в цілому, а по-
друге такі діяння є гранично індивідуалізованими за ознаками і способом 
здійснення, а головне – вони безпосередньо спрямовані проти конкретної особи, 
інтереси якої страждають негайно [40, c. 30]. Відповідно на здоров’я населення ці 
діяння посягати не могли.  

Підсумовуючи науковий доробок вчених криміналістів в царині встановлення 
ознак об’єкта злочинів, що розглядаються, можна констатувати надмірне 
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зосередження уваги науковців на проблемі співвідношення об’єктів злочинів проти 
здоров’я населення, і злочинів, що посягають на права пацієнта. Також вивчення 
об’єкта злочинів, що розглядаються, обмежувалося лише встановленням змісту 
безпосередніх об’єктів, внаслідок чого залишися поза увагою питання родового та 
видового об’єктів, інтерес вчених зосереджувався не на потерпілому, а на суб’єкті 
злочину. 

Окремі автори слушно підіймали проблему невідповідності норм КК та норм 
інших актів законодавства. Зокрема, П.С. Дагель та І.Я. Улицький обґрунтовано 
доводили необхідність зачислення фармацевтичного працівника до кола суб’єктів 
ненадання допомоги хворому, оскільки обов’язок надання першої невідкладної 
медичної допомоги був покладений як на медичних, так і на фармацевтичних 
працівників згідно з Основами законодавства Союзу РСР та союзних республік про 
охорону здоров’я [17, c. 103]. Ці автори також пропонували викласти ст. 221 КК 
РРФСР “Незаконна лікувальна діяльність” (та відповідно й інших союзних 
республік) в такій редакції: “заняття медичною і фармацевтичною діяльністю 
особою, не допущеною до цієї діяльності в установленому порядку, – карається... 
[17, c. 104]” 

Тривалий час у науці кримінального права точилася дискусія з приводу 
можливості визнання лікаря службовою особою. До 60-х років ХХ ст. більшість 
вчених та судова практика вважали, що лікар за вчинення професійного 
правопорушення повинен нести відповідальність як службова особа. На думку 
В.О. Глушкова, така ситуація мала місце внаслідок поширювального тлумачення 
поняття “службова особа” у кримінальному законодавстві того періоду [13, c. 47]. 
Обґрунтовані заперечення проти такого стану речей ще в 1939 р. висувала 
Г. Бобкова-Басова [8, c. 17]. Надалі про неправильність кваліфікації дій лікаря як 
службової особи вели мову П.С. Дагель та І.Я. Улицький [17, c. 103–104], 
О.Я. Свєтлов [39, c. 72], Ф.Ю. Бердичевський [7, c. 83–85], А.Н. Язухін [48, c. 102] , 
В.О. Глушков [13, c. 50–51]. Водночас існувала позиція, згідно з якою лікар підлягає 
кримінальній відповідальності за відповідні злочини проти життя і здоров’я особи, 
якщо він не перебуває при безпосередньому виконанні службових обов’язків і 
навпаки, підлягає відповідальності за службовий злочин, якщо знаходиться на 
службі. Так, І.Ф. Огарков вважав, що, наприклад, “ненадання допомоги хворому при 
виконанні службових обов’язків, необхідно розглядати, як службовий злочин” 
[37, c. 67]. Поділяє такий погляд також А.А. Дубовєц, на думку якого “лікар, якщо 
він є службовою особою, несе відповідальність за службовий злочин, а лікар, який 
займається приватною практикою – згідно статей КК про тілесні ушкодження” 
[19, c. 19]. Отож це, без сумніву, складне і цікаве питання не однозначно вирішене в 
юридичній літературі. 

Питання причинового зв’язку є одним із найбільш спірних в теорії 
кримінального права. Особливі труднощі виникають у разі встановлення 
причинового зв’язку між професійним правопорушенням медичного працівника і 
суспільно небезпечними наслідками такого порушення. Цю тенденцію значною 
мірою зумовлює “наявність багатьох випадкових, побічних зв’язків, які можуть 
втручатися в головний причиновий зв’язок” [13, c. 42]. І якщо думки вчених щодо 
вирішення проблеми причинового зв’язку між дією медичного працівника і 
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наслідком збіглися (загалом погляди більшості вчених можна звести до висловленої 
в 1987 р. В.О. Глушковим тези про те, що “для того, щоб дійти висновку про 
наявність ознак складу злочину в діях медичного працівника, потрібно встановити 
необхідний причиновий зв’язок, коли настання шкідливих наслідків виявилось 
закономірним результатом вчиненого злочинного діяння” [13, c. 44]), то вирішення 
цього ж питання при настанні шкоди через бездіяльність є надзвичайно складним. 

Особливості встановлення причинового зв’язку між бездіяльністю медичного 
працівника (за умови відсутності лікування) і суспільно небезпечними наслідками, 
розкриті у трьох різних підходах. 

В.О.Глушков вважав, що бездіяльність медичного працівника у разі порушення 
ним правил безпеки сприяє розвитку хворобливих процесів у бік погіршення, тобто 
сприяє реальній можливості настання шкідливих наслідків для життя і здоров’я 
потерпілого. Між ними і несприятливим наслідком є реальний (необхідний) 
причиновий зв’язок. Вирішення питання про наявність чи відсутність цього зв’язку 
має бути пов’язане із визначенням достовірних фактів, а не можливості запобігання 
медичним працівником шкідливих наслідків [13, c. 45]. 

На думку Л. Майданика, встановлюючи причиновий зв’язок між бездіяльністю і 
наслідком, висновок про його наявність може бути зроблений на основі 
імовірнісних фактів, що свідчать про можливість (імовірність) настання наслідку. 
Зокрема цей автор зазначав, що судова практика, як правило, надає доказове 
значення експертним висновкам, які мають категоричний характер, та вважав, що 
вирішуючи питання про причиновий зв’язок між протиправними діяннями 
лікарського персоналу і шкодою, суд, враховуючи конкретні обставини, може 
прийняти як повноцінний доказ і такі висновки медичної експертизи, які як не 
категоричні, констатують, високий ступінь імовірності наявності чи відсутності 
такого зв’язку [29, c. 12–13].  

Ф.Ю. Бердичевський писав, що “якою б не була імовірність сприятливих 
наслідків лікування хворого за належного медичного втручання, відсутність такого 
втручання завжди необхідно розглядати як причину несприятливого результату 
лікування, а отже, і як достатню об’єктивну передумову для відповідальності за 
такий результат” [7, c. 68]. Щодо самої величини цієї імовірності він пропонував 
враховувати її у разі призначення покарання. 

Не оминули дослідники медичних злочинів і питання обставин, що виключають 
злочинність діяння. На початку ХХ ст. представники медичної науки запропонували 
два фактори, наявність яких усуває злочинність діяння медичного працівника. До 
них належали лікарська помилка та запропонований у 1928 р. І.В. Марковіним 
“нещасний випадок” [33, c. 95]. З іншого боку, одностайності з приводу визначення 
змісту поняття лікарська помилка у представників медичної науки не було, що 
спричинило появу кількох окремих уявлень щодо суті лікарської помилки. Зокрема 
на думку Я. Лейбовіча під лікарською помилкою слід розуміти: ”неправильні, 
недобросовісні, необережні чи зумовлені неуцтвом дії і заходи з надання медичної 
допомоги. [28, c. 84]”. За свідченнями І.Ф. Огаркова Н.В. Попов теж визнавав 
причиною виникнення лікарської помилки необережність та легковажність, хоча 
відкидав її недобросовісний характер [37, c. 35], а А.Є. Брусиловський та 
А.М. Левін, І.В. Давидовський, І.Я. Бичков [37, c. 36–41] визнавали двоякий 
характер помилки, і тому здійснювали її поділ залежно від суб’єктивного ставлення 
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винного до вчиненого. Отже, усі необережні діяння медичних працівників ці автори 
підвели під поняття лікарська помилка, з виокремленням караних (вчинених винно, 
суб’єктивних) і некараних (без вини, об’єктивних) лікарських помилок. Схожу 
класифікацію помилок запропонувала М.Н. Малєїна. На її думку усі лікарські 
помилки слід визначати через критерій вини (тобто вчинені винно або без вини) 
[30, c. 127–128]. Ю.П. Едель, І.Ф. Огарков та В.О. Глушков обстоювали добро-
совісний характер лікарської помилки і недопустимість притягнення медичного 
працівника до кримінальної відповідальності за умови настання суспільно 
небезпечних наслідків, спричинених лікарською помилкою [13, c. 87; 37, c. 44; 
47, c. 4–5]. На думку А.О. Байди, “поняття “медична помилка” необхідно зводити не 
лише до випадків відсутності вини медичного працівника, а й до всіх випадків, коли 
наступають не кримінальна, а інші види юридичної відповідальності” [6, c. 156]. 

Крім лікарської помилки та нещасного випадку в літературі обґрунтовували 
необхідність включення до групи обставин, що усувають злочинність діяння 
медичних працівників також і професійного ризику (П.С. Дагель та І.Я. Улицький 
[17, c. 105–107], В.О. Глушков [12, c. 129–131]). Н.С. Малєїн обстоював допусти-
мість ризику (як обставини, що усуває злочинність діяння) при здійсненні 
експериментів [31, c. 35–41]. 

Оригінальну класифікацію обставин, що виключають суспільну небезпеку і 
протиправність діяння в медичній діяльності запропонував В.О. Глушков. На його 
думку слід виділяти п’ять таких обставин: 

1) суспільно корисна професійна медична діяльність; 2) згода потерпілого 
(хворого); 3) лікарський ризик; 4) крайня необхідність; 5) лікарська помилка та 
нещасний випадок [12, c. 129–130]. 

Варто зазначити, що частково ці пропозиції були враховані законодавцем у КК 
2001 р., в якому у ст. 42 діяння, пов’язане з ризиком, є обставиною, що виключає 
злочинність діяння. Що стосується інших пропозицій (крім крайньої необхідності, 
яка належала до відповідної групи обставин ще у КК 1960 р.), то вони суперечать 
загальновизнаним науковим напрацюванням в частині підстав кримінальної 
відповідальності та обставин, що виключають злочинність діяння. 

Не оминули дослідники злочинів у сфері охорони здоров’я проблеми 
удосконалення кримінального закону. 

У 70-х роках ХХ ст. в юридичній літературі почали з’являтися наукові 
публікації, присвячені проблемі трансплантації органів і тканин людині. Передусім, 
автори цих публікацій намагалися привернути увагу юридичної спільноти до потреб 
законодавчого врегулювання трансплантації як методу лікування. Зокрема, 
В.О. Глушков запропонував доповнити КК статтею, що передбачала б 
відповідальність за “порушення правил пересадки органів і тканин” [13, c. 176] 
Наприкінці ХХ ст. стосовно цих питань, вийшли в світ наукові публікації 
А.А. Андрєєва [1, c. 123–127], В. Іващенко [23, c. 58–59], О.О. Мисливої [34, c. 35–
40], в яких обгрунтовувалась потреба вдосконалення правової регламентації 
кримінальної відповідальності за незаконну трансплантацію. 

Питання незаконного експерименту також викликало зацікавлення у 
дослідників. У своїх працях цю проблему вивчали І.Ф. Огарков [37, c. 78], 
Н.С. Малєїн [35, c. 35], Ф.Ю. Бердичевський [7, c. 66], В.О. Глушков [13, c. 161]. 
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Зокрема В.О. Глушков висловив пропозицію щодо доповнення законодавства 
“родовим складом поставлення в небезпеку життя і здоров’я особи”, оскільки, на 
його думку, “порушення правил проведення медичного експерименту є окремим 
випадком поставлення в небезпеку життя і здоров’я особи [13, c. 166]”. 

Дискусію серед наукової спільноти спровокувала відсутність у КК 1960 р. 
статті, яка б передбачала відповідальність за розголошення лікарської таємниці. За 
включення такої статті до КК, висловилися П.С. Дагель та І.Я. Улицький [17, c. 104–
105], В.О. Глушков [13, c. 184]. П.С. Матишевський та А. Андрушко, в цілому 
схвалюючи криміналізацію розголошення лікарської таємниці. Вони наголошували 
на недопустимості встановлення кримінальної відповідальності за будь-яке 
розголошення і пропонували обмежити її “певними обставинами або наслідками” 
[32, c. 68]. 

Завершуючи висвітлення першого етапу наукових досліджень, доцільно буде 
відзначити заслуги окремих вчених щодо збору і аналізу емпіричного матеріалу. 
Зокрема І.Ф. Огарков зібрав і узагальнив статистичні дані про професійні 
правопорушення медиків у м. Санкт-Петербурзі, починаючи від 1921 і завершуючи 
1963 рр. Цей автор, узагальнюючи як власний емпіричний матеріал, так і 
статистичні дані, зібрані такими дослідниками як А.В. Грегорі, М.А. Даль, 
І.В. Марковін, Т.Д. Епштейн, Т.С. Норейко, С.Б. Байковський, Л.С. Гудін, подає 
вичерпну статистику щодо порушених кримінальних справ, справ, переданих до 
суду, обвинувальних вироків, а також лікарських спеціальностей, представники 
яких найчастіше порушували закон, динаміку зміни кількості медичних справ 
[37, c. 44]. 

Ю.П. Едель та В. Моїсеєв узагальнили статистичні дані і дослідили емпіричний 
матеріал у Харківській обл. за період 1944–1989 рр. Ці автори також проаналізували 
динаміку зміни кількості лікарських справ у різні періоди, порівняли ці дані зі 
статистикою збільшенння кількості медичних працівників, навели відсоткові 
співвідношення медичних професій, в середовищі яких найчастіше трапляються 
порушення [20, c. 134–143]. 

Загалом, підсумовуючи напрацювання першого етапу досліджень злочинів, що 
посягають на права пацієнта, потрібно звернути увагу, на те що саме на цей етап 
припали найбільш плідні і змістовні, зокрема Ф.Ю. Бердичевского “Уголовная 
ответственность медицинского персонала за нарушение поофессиональных 
обязанностей” 1970 р. [7], А.П. Громова “Права, обязанности и ответственность 
медицинских работников” 1976 р. [16], І.А. Концевіч “Долг и ответственность 
врача” 1983 р. [25], И.Ф. Огаркова “Врачебные правонарушения и уголовная 
ответственность за них” 1966 р. [37]. А також дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук Ю.П. Еделя [47] та П.С. Зальмуніна [22]. 

 На жаль, кінець ХХ ст. в науці кримінального права не увінчався успіхами у 
досліджуваному напрямі. Останнім монографічним дослідженням, зі спробою 
висвітлити усі аспекти кримінальної відповідальності за медичні злочини, 
залишається видана у 1987 р. В.О. Глушковим праця: “Ответственность за 
преступления в области здравоохранения” [13]. Після 1987 р. у вітчизняній 
юридичній науці вивчалися лише окремі питання кримінальної відповідальності за 
посягання на права пацієнта на рівні публікацій у періодичних виданнях та 
збірниках наукових конференцій. 
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Стан дослідження проблеми охорони прав пацієнта після прийняття КК 
України 2001 р. 

Для другого етапу характерною є відсутність комплексного вивчення питань 
кримінально-правової охорони прав пацієнта і зосередження уваги дослідників лише 
на конкретних аспектах цієї проблеми. Також з появою у КК України 2001 р. 
спеціальних норм, які регулюють кримінальну відповідальність за вчинення 
посягань на права пацієнта, аналогічних до яких не було у КК України 1960 р., 
виникла необхідність по-новому поглянути на систему злочинів, що посягають на 
права пацієнта, на питання конкуренції норм та розмежування складів злочинів, 
питання кваліфікації відповідних протиправних діянь, проблем встановлення ознак 
складу цих злочинів.  

В цей період було захищено кандидатські дисертації: Г.В. Чеботарьової 
“Кримінально-правові проблеми трансплантації органів і тканин людини та 
донорства крові” [45], О.В. Сапронова “Кримінальна відповідальність за 
насильницьке донорство” [38], А.О. Байди “Відповідальність за незаконну 
лікувальну діяльність за КК України (аналіз складу злочину, питання кваліфікації)” 
[5] та С.В. Гринчака “Порушення встановленого законом порядку трансплантації 
органів або тканин людини: підстави кримінальної відповідальності” [15]. Більше 
того, як бачимо із наведеного переліку, теми дисертаційних досліджень 
Г.Ч еботарьової, С. Гринчака та О. Сапронова перетинаються. 

Більшість наукових публікацій другого етапу висвітлюють проблему 
встановлення кола суспільно небезпечних діянь, за вчинення яких підлягає 
кримінальній відповідальності медичний працівник. Автори, що розробляли це 
питання (В.О. Глушков [14], А. Найда та О. Малик [36], О. Бобров, Ю. Семенюк [9], 
А. Завальнюк [21], Валерій Шаповалов, Валентин Шаповалов та В. Шаповалова 
[46]), у своїх дослідженнях подавали лише перелік статей кримінального кодексу, 
які можуть бути застосовані до медичних працівників за вчинення ними злочину. У 
публікаціях немає вказівки на критерій включення статей до переліку, недостатньо 
проаналізовані ознаки складів відповідних злочинів, що посягають на права 
пацієнтів, що призвело до неповноти переліку або надмірного його загромадження у 
вигляді статей, що не можуть бути інкриміновані порушникам прав пацієнта – 
медичним працівникам, у разі вчинення ними професійного правопорушення.  

Крім того, інтерес у представників юридичної науки викликають питання 
кримінальної відповідальності за неналежне виконання професійних обов’язків, що 
спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 
інфекційної хвороби (П.П. Андрушко [3], Л.П. Брич [10; 11]) та порушення 
встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини 
(В.О. Глушков [14], С.В. Гринчак [15], Г.В. Чеботарьова [44; 45]).  

Також вийшли в світ декілька різних редакцій коментарів до КК України 
2001 р. [2; 35; 42]. У них розкрито ознаки складів злочинів, що посягають на права 
пацієнта, містяться окремі рекомендації щодо правильної кримінально-правової 
кваліфікації. У підручниках та навчальних посібниках ці злочини аналізуються лише 
крізь призму висвітлення елементів складу злочину [27; 41; 43]. 

На жаль, не обійшлося в середовищі дослідників і без випадків плагіату. Так, 
А. Найда та О. Малик [35, c. 385–386] у своїй статті “Професійні правопорушення 
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медичних працівників за новим кримінальним законодавством України”, 
опублікованої у 2004 р., “запозичили”, без належного посилання, окремі тези, 
сформульовані А. Завальнюком у статті “Відповідальність медичних і 
фармацевтичних працівників за професійні правопорушення у новому 
Кримінальному кодексі України” (2002 р.) [21, c. 5]. 

Загалом, визначаючи стан дослідження проблеми охорони прав пацієнта в 
науковій літературі, можна сказати, що досі юридична громадськість не побачила 
комплексного дослідження питань кримінальної відповідальності за порушення 
прав пацієнта з урахуванням прийнятого у 2001 р. КК України. Положення 
більшості монографічних і дисертаційних досліджень періоду дії КК України 
1960 р. є досить застарілими (з огляду на динамічний розвиток законодавства), а 
тому потребують переосмислення. 

Ключовою на цей момент проблемою є відсутність наукових розробок з 
приводу об’єкта та системи відповідних злочинів, відповідальність за вчинення яких 
передбачена статтями КК 2001 р., відсутність глибокого і комплексного аналізу 
інших ознак їх складу. Не вирішеними залишаються питання розмежування складів 
злочинів та конкуренції норм, що регулюють кримінальну відповідальність за 
вчинення посягань на права пацієнта, немає науково обґрунтованих рекомендацій 
здійснення правильної кримінально-правової кваліфікації суспільно небезпечних 
діянь, що заподіюють шкоду правам пацієнта. Вадою сучасних досліджень є також 
надмірне акцентування лише на окремих аспектах захисту прав пацієнта, брак 
комплексного пакета пропозицій змін до КК 2001 р., які б дали змогу уникнути 
колізій та усунути прогалини, що існують в чинному кримінальному законі. 
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Проаналізовано пред’явлення прокурором цивільного позову у кримінальному 
процесі. З’ясовано особливості процесуального становища прокурора, який 
порушує позовне провадження. Відзначено низку обмежень щодо передумов, 
суб’єктів та змісту позовних вимог при пред’явленні цивільного позову 
прокурором. 

Ключові слова: цивільний позов, прокурор, кримінальний процес. 
 
З аналізу чинного законодавства про прокуратуру, кримінально-процесуального 

законодавства робимо висновок, що пред’явлення цивільного позову прокурором не 
знайшло належного правового регулювання. Утім, загальна проблема захисту 
інтересів держави, окремих категорій юридичних та фізичних осіб прокурорами 
шляхом подання позовів є актуальною, про що свідчать звернення на неї уваги 
Конституційним Судом України, дискусії на шпальтах періодичних видань. 

У дослідженнях В. Савіцького, В. Маляренка та І. Вернидубова, В. Кривобока 
окремого не відображені питання пред’явлення цивільного позову у структурі 
діяльності прокурора в кримінальному процесі. 

Окремі моменти цієї процесуальної дії висвітлені у наукових дослідженнях 
А. Мазалова, П. Гурєєва, В. Нора, зокрема, у контексті гарантій захисту майнових 
прав учасників кримінального процесу. У цих працях започатковано вирішення 
обраної проблеми, тому ми їх використали для системного аналізу особливостей 
пред’явлення цивільного позову прокурором. 

У статті розглянемо дискусійне питання про процесуальне становище 
прокурора, який пред’явив цивільний позов; систематизуємо обмеження, які 
встановлені законодавством та виявили себе у прокурорській та судовій практиці, 
прокоментовані науковцями у цій сфері прокурорської діяльності. Тому цілями 
дослідження є науковий аналіз проблем законодавчого врегулювання пред’явлення 
цивільного позову прокурором та практики його застосування, висловлення 
пропозицій для удосконалення чинного законодавства та методичних рекомендацій 
практичним працівникам. 

Правовою підставою участі прокурора у позовному провадженні в 
кримінальному судочинстві є ст. 33 Закону України “Про прокуратуру“, ч. 2 ст. 29 
та ч. 4 ст. 264 КПК України, у яких міститься по суті тотожний правовий припис: з 
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метою захисту інтересів держави, а також громадян, які за станом здоров’я та з 
інших поважних причин не можуть захистити свої права, прокурор або його 
заступник подає чи підтримує поданий потерпілим цивільний позов про 
відшкодування збитків, заподіяних злочином. 

Прокурор, який подав цивільний позов, не набуває статусу цивільного позивача. 
Насамперед це випливає із законодавчого визначення – цивільним позивачем 
визнається громадянин, підприємство, установа чи організація, які зазнали 
матеріальної шкоди від злочину і пред’явили вимогу про відшкодування збитків 
(ст. 50 КПК України). Тобто, цивільний позивач має власний матеріальний інтерес у 
відшкодуванні завданої йому злочином шкоди. Заявляючи цивільний позов чи 
підтримуючи вже заявлений, прокурор захищає не своє суб’єктивне право, а права 
юридичних осіб чи окремих громадян. Він не має особистої матеріальної 
зацікавленості і виходить винятково з принципу законності, діючи насамперед в 
інтересах дотримання закону, порушеного злочином [1, с. 90]. Процесуальний 
інтерес прокурора у разі подання цивільного позову випливає з компетенції 
прокуратури і полягає у тому, що він діє в публічних інтересах, прагнучи 
забезпечити відновлення прав, порушених злочином. Зокрема, він представляє 
інтереси держави і захищає порушені права певних категорій юридичних державних 
чи фізичних осіб, які не здатні захистити свої інтереси особисто. 

Відповідно, цивільними позивачами є фізичні та юридичні особи, в інтересах 
яких був заявлений позов, а не прокурор. Саме ці особи є суб’єктами спірного 
матеріально-правового відношення, потребують захисту свого суб’єктивного права, 
порушеного злочином, і тільки на суб’єктів цього відношення поширюються 
матеріально-правові наслідки прийнятого судом рішення з пред’явленого 
прокурором цивільного позову [2, c. 302; 3, c. 67]. Жодна з цих ознак не може 
стосуватися прокурора, який пред’явив цивільний позов, а це знову ж переконує у 
тому, що його не можна розглядати як цивільного позивача. 

Адже можна було б зробити висновок, що при заявленні позову прокурором 
слідчий чи суддя повинні винести постанову про визнання прокурора цивільним 
позивачем [1, c. 90]. Проте особи, в інтересах яких прокурор заявляє цивільний 
позов, є потерпілими. Тому у випадку пред’явлення прокурором у їхніх інтересах 
позову вони повинні бути поставлені про це до відома органами, що ведуть 
кримінальний процес, і їм мають бути роз’яснені передбачені законом процесуальні 
права й обов’язки (ст. 51 КПК України) . 

Доречно зазначити, що, подаючи цивільний позов, прокурор повинен вказати, 
що діє як офіційний представник держави з метою захисту інтересів юридичних чи 
фізичних осіб. Тому він має вказати офіційну повну назву відповідного 
територіального та структурного підрозділу прокуратури України та того суб’єкта, 
інтереси якого потребують захисту, а також відповідні юридичні адреси чи місце 
постійного проживання, тимчасового перебування. Прокурор повинен також 
аргументувати необхідність заявлення позову в інтересах держави, підприємств, 
установ, громадян. 

Обґрунтовуючи тезу про те, що прокурор, який подав цивільний позов, не 
набуває статусу цивільного позивача, можлива і зворотна логіка. Якщо прокурор чи 
його родичі зазнали шкоди від злочину і на цій підставі подали цивільний позов, то 
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він не може здійснювати нагляд за дотриманням законів органами, які ведуть 
досудове розслідування, підтримувати державне обвинувачення, а повинен заявити 
самовідвід. Це ґрунтуємо на ст. ст. 54, 58 КПК України, згідно із якими прокурор не 
може брати участі у розгляді кримінальної справи: 1) якщо він є потерпілим, 
цивільним позивачем або родичем кого-небудь з них; 2) якщо він брав участь у 
даній справі як представник інтересів потерпілого, цивільного позивача; 3) якщо він 
особисто або його родичі зацікавлені в результатах справи. Відповідно, особиста 
належність або зв’язок із потерпілою стороною зобов’язального правовідношення із 
заподіяння шкоди злочином виключає можливість виступати у статусі прокурора у 
відповідній кримінальній справі. 

Подання прокурором цивільного позову у власних інтересах чи як представника 
потерпілого, цивільного позивача зовсім не тотожне за своїм політичним, правовим 
та фактичним значенням із такою ж дією прокурора, яка вчиняється для захисту 
державних інтересів, інтересів фізичних осіб, неспроможних на особистий захист. 
Слід погодитися з A. Мазаловим у тому, що прокурор не перетворюється і в 
представника цивільного позивача, тому що він виступає не за дорученням 
останнього і жодною мірою не зв’язаний його волевиявленням. Як у випадку 
пред’явлення позову, так і у випадку підтримання вже заявленого позову прокурор 
залишається насамперед органом, що здійснює представництво публічного інтересу 
[1, c. 90]. Прокурор виступає як посадова особа правоохоронного органу – 
прокуратури, який без особливих доручень від цього органу, а лише на підставі 
закону та свого службового становища, виконує функцію представництва інтересів у 
суді [4, c. 24]. 

Варто додати до цієї думки, що і той прокурор, який подав позов, повинен 
забезпечити режим законності у суспільних відносинах, реагувати на порушення 
закону, від кого б вони не виходили. Тому він повинен також забезпечити 
дотримання прав обвинуваченого та цивільного відповідача у позовному 
провадженні в кримінальному процесі. Прокурор, на відміну від позивача, 
зобов’язаний відмовитися від позову чи від його підтримання, якщо в результаті 
судового розгляду дійде висновку про його необґрунтованість. 

Вивчення особливостей пред’явлення цивільного позову прокурором дало 
підстави виявити певні межі здійснення ним цієї діяльності. 

Насамперед варто звернути увагу на п. 6 ст. 32 КПК України, в якому вихідне 
поняття “прокурор” охоплює Генерального прокурора України, прокурора 
Автономної Республіки Крим, прокурора області, прокурора міста Києва, 
районного, міського прокурорів, військового, транспортного та інших прокурорів, 
прирівняних до прокурорів областей, районних або міських прокурорів, їх 
заступників і помічників, прокурорів управлінь і відділів прокуратур, які діють у 
межах своєї компетенції. Звернувшись до аналізованої у цьому дослідженні норми 
(ст. 33 Закону України “Про прокуратуру“), можемо побачити, що законодавець 
зобов’язав подавати цивільні позови з метою захисту державних інтересів, окремих 
категорій фізичних осіб прокурора та його заступника. Тому постає питання, чи 
може помічник прокурора вчинити таку дію? На наше переконання відповідь має 
бути ствердною, оскільки той факт, що помічника прокурора немає у законодавчому 
переліку осіб, які мають право на подання цивільного позову, не означає, що він не 
має на це права. Помічник прокурора має право і зобов’язаний подати цивільний 
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позов у передбачених законом випадках, оскільки він діє від імені прокурора, який і 
підписує позовну заяву (подібно до того, як помічник прокурора підтримує у суді 
державне обвинувачення, викладене в обвинувальному висновку, затвердженому 
прокурором). 

Наступне обмеження щодо пред’явлення прокурором цивільного позову у 
кримінальному судочинстві законодавцем пов’язане з причиною та метою 
відповідної дії. Своєю чергою це обмеження залежить від суб’єктів, в інтересах яких 
прокурори заявляють цивільні позови. 

Керуючись ст. 33 Закону України “Про прокуратуру”, ч. 2 ст. 29 та ч. 4 ст. 264 
КПК України, прокурори повинні подавати позови з метою захисту інтересів 
держави, а також громадян, які за станом здоров’я та з інших поважних причин не 
можуть захистити свої права. Конституційний Суд України у п. 4 свого рішення у 
справі про представництво прокуратурою України інтересів держави в 
арбітражному суді витлумачив пред’явлення прокурором цивільного позову в 
інтересах держави або громадянина про відшкодування збитків, заподіяних 
злочином, як форму представництва інтересів громадянина або держави [5]. Згідно 
із ч. 2 ст. 36-1 Закону України “Про прокуратуру”, підставою представництва у суді 
інтересів громадянина є його неспроможність через фізичний чи матеріальний стан 
або з інших поважних причин самостійно захистити свої порушені чи оспорювані 
права або реалізувати процесуальні повноваження, а представництва інтересів 
держави – наявність порушень або загрози порушень економічних, політичних та 
інших державних інтересів унаслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних або 
юридичних осіб, що вчиняються у відносинах між ними або з державою. 

Як бачимо, передумови подання цивільного позову прокурором з метою 
представництва інтересів громадянина або держави законом вирішуються по-
різному. Неоднозначно тлумачить їх і теорія. Ними вона вважає необхідність 
захисту прав та свобод громадян [6, c. 27], державних [7, c. 93] чи громадських 
інтересів [8, c. 101]. 

З п. 3, 4 зазначеного рішення Конституційного Суду України робимо висновок, 
що інтереси держави відрізняються від інтересів інших учасників суспільних 
відносин. В основі перших завжди є потреба у здійсненні загальнодержавних 
(політичних, економічних, соціальних та інших) дій, програм, спрямованих на 
захист суверенітету, територіальної цілісності, державного кордону України, 
гарантування її державної економічної, інформаційної, екологічної безпеки, охорону 
землі як національного багатства, захист прав усіх суб’єктів права власності та 
господарювання тощо. Інтереси держави можуть збігатися повністю, частково або 
не збігатися зовсім з інтересами державних органів, державних підприємств та 
організацій, чи з інтересами господарських товариств з часткою державної власності 
у статутному фонді. Проте держава може вбачати свої інтереси не лише в їх 
діяльності, але й в діяльності приватних підприємств, товариств, наприклад, тих, які 
виконують державне замовлення або в існуванні яких держава зацікавлена з інших 
міркувань, наприклад, підприємство, створене людьми з особливими потребами, 
інвалідами. На наш погляд, таке тлумачення закону Конституційним Судом України 
адекватне сучасному господарюванню, державній політиці. 



Н. Анікіна 200 

Згідно з цим рішенням Конституційного суду України принциповим є те, що 
прокурори та їх заступники повинні заявляти позови саме в інтересах держави, а не 
в інтересах підприємств, установ і організацій, незалежно від їх підпорядкування і 
форм власності. Тому прокурор, вирішуючи питання про пред’явлення цивільного 
позову, у кожному конкретному випадку повинен самостійно визначити, чи мало 
місце і в якій формі відбулося порушення матеріальних інтересів держави злочином, 
посилаючись на законодавство. 

Прокурор повинен пред’являти цивільний позов в інтересах держави лише тоді, 
коли керівники, засновники відповідних юридичних осіб, державних підприємств, 
установ, організацій не вживають дій для їх захисту. Професор В.Т. Нор слушно 
зазначив з цього приводу, що обов’язок прокурора включитися в захист порушеного 
злочином державного майнового інтересу за допомогою заявлення цивільного 
позову в кримінальній справі не знімає з державних організацій, майнові права й 
інтереси яких були порушені, обов’язку піклуватися про їхній захист. Перекладання 
цього обов’язку на органи прокуратури супроводжується небажаними наслідками: з 
одного боку, це могло б послабити піклування органів названих організацій про 
захист майнових прав та інтересів, порушених протиправними діяннями інших осіб, 
а з іншого боку – збільшило б обов’язки прокурора, що могло б негативно 
позначитися на виконанні ним своїх першочергових завдань і безпосередньої 
функції в кримінальному процесі [3, с. 68]. 

Тому є підстави погодитися із важливим висновком: першочергове завдання 
прокурора щодо охорони державного майнового інтересу полягає не у тому, щоб 
пред’явити цивільний позов на його захист, а у тому, щоб спонукати керівні органи 
підприємств, установ, організацій самостійно звернутися за захистом державних 
інтересів, пред’явивши цивільний позов. Не втратила своєї актуальності пропозиція 
професора В.Т. Нора про те, що доцільно доповнити чинне кримінально-
процесуальне законодавство положенням, спрямованим на активізацію діяльності 
державних та інших організацій із захисту порушених злочином їх майнових прав за 
допомогою пред’явлення цивільного позову в кримінальній справі. При цьому 
законність і обґрунтованість відмови від пред’явлення такого позову повинна бути 
поставлена під нагляд прокурора [3, с. 69]. З цією метою ч. 2 ст. 122 КПК України 
пропонуємо викласти в такій редакції: “У випадках, коли злочином було порушено 
матеріальні інтереси держави, слідчий повинен розтлумачити керівникам 
підприємств, установ чи організації їх право пред’явити цивільний позов, про що 
складає протокол чи скеровує до них їм письмове повідомлення, копію якого 
приєднує до кримінальної справи. Роз’яснивши це право, слідчий пропонує 
повідомити причини, з яких цивільний позов вони не буде пред’являть”. 

Закріплення в кримінально-процесуальному законі запропонованого положення 
не порушить свободи названих суб’єктів розпорядитися належними їм правами, у 
тому числі і правом на цивільний позов у кримінальному процесі. Водночас така 
норма дасть змогу прокуророві ознайомитися з причинами відмови пред’явити 
цивільний позов у кримінальній справі та допоможе йому прийняти правильне 
рішення з питання про захист майнових інтересів держави. 

Варто погодитись також і з позицією В.В. Кривобока, який вважає, що прокурор 
повинен пред’явити цивільний позов і тоді, коли шкода заподіяна злочинними діями 
керівників підприємства, установ, організацій, а також коли вони ухилилися від 
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пред’явлення цивільного позову [9, с. 4]. Не можна минути повз цікаве 
висловлювання М. Руденка про те, що прокурор повинен звернутися до суду за 
захистом інтересів держави, якщо відповідні контролюючі органи не здатні з 
якихось об’єктивних причин захищати державні інтереси, не захищають їх взагалі 
або роблять це неефективно, керуючись відомчим інтересом, через 
некомпетентність, недостатній професіоналізм, зловживання службовим 
становищем чи владою, особисту зацікавленість у невиконанні обов’язків щодо 
захисту державних інтересів, а також тоді, коли ці органи самі посягають на 
інтереси держави [4, с. 41]. 

Отже, прокурор пред’являє цивільний позов у кримінальній справі про 
відшкодування заподіяної злочином майнової шкоди підприємствам, установам, 
організаціям лише у випадку, коли останні не пред’явили такого позову без 
достатніх підстав самі, у результаті чого порушені майнові інтереси держави 
залишилися без захисту. 

Продовжуючи аналіз обмежень пред’явлення цивільного позову прокурором, 
потрібно зазначити, що ця дія має вчинятися також в інтересах тих громадян, які за 
станом здоров’я та з інших поважних причин не можуть захистити свої права. Як 
бачимо, прокурор знову стикається з оціночним поняттям, від з’ясування змісту 
якого залежать його подальші дії. У законодавстві та його тлумаченнях немає 
вичерпного переліку відповідних поважних причин чи вказівок щодо зазначених 
категорій фізичних осіб. Наказом Генерального прокурора України від 29.11.2006 р. 
№ 6 гн “Про організацію представництва прокурором в суді інтересів громадянина 
або держави та їх захисту при виконанні судових рішень” визначено, що основним 
завданням представництва в суді має бути реальний захист прав і законних інтересів 
осіб, які не спроможні з будь-яких причин самостійно захистити свої права або 
реалізувати процесуальні повноваження (п. 2), при цьому вважати пріоритетним 
захист соціальних і майнових прав неповнолітніх, інвалідів, людей похилого віку, 
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (п. 4). Наказом 
Генерального прокурора від 19.09.2005 р. № 3 гн “Про організацію прокурорського 
нагляд за додержанням і застосуванням законів щодо захисту прав і свобод 
громадян, державних та публічних інтересів” встановлено, що основними 
напрямами наглядової діяльності щодо захисту прав і свобод громадян, серед інших, 
є права і свободи осіб, які потребують державної підтримки та допомоги (п. 3). 

М. Руденко з цього приводу зазначив, що на прокуратуру покладено обов’язок 
захисту у судовому порядку як інтересів держави, так і інтересів найбільш соціально 
незахищених верств населення – інвалідів, неповнолітніх, людей похилого віку, 
осіб, які мають важке і тривале захворювання, не можуть оплатити послуги 
професійного представника тощо [4, с. с. 26, 44]. 

Таке саме положення міститься у ч. 3 ст. 28 КПК, яка зобов’язує прокурорів 
порушувати кримінальні справи категорії приватного обвинувачення без скарги 
потерпілого, якщо через свій безпорадний стан, залежність від обвинуваченого чи з 
інших причин він не може захистити свої законні інтереси. 

На наш погляд, пред’явлення цивільного позову прокурором буде виправданим 
також в інтересах недієздатних осіб, якщо їх законні представники діють 
недобросовісно, або не вживають дій щодо захисту підопічних, біженців, самотніх 
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осіб, які мають малолітніх дітей. Доти, поки не буде прийнято новий Кримінально-
процесуальний кодекс України, доречним видається використання гуманної ідеї 
ст. 73 його проекту (Обов’язкова участь представника потерпілого) у прокурорській 
практиці [10]. Відповідно, доки держава не забезпечуватиме представником 
потерпілих, які через свої фізичні або психічні вади не можуть самі реалізувати 
право на захист своїх законних інтересів, та тих, які не володіють мовою 
судочинства, доти слід вважати, що є підстава для пред’явлення прокурором 
цивільного позову в їх інтересах. 

Зрозуміло, що ці зауваження не претендують на повноту охоплення, не варто 
намагатися створити перелік осіб, які з поважних причин не можуть захистити себе 
самостійно. Проте ця складна проблема має бути вирішена. Тому ми підтримуємо по 
суті своїй методологічну тезу професора В.Т. Нора, яка є “ключем” для її 
розв’язання: коли між суб’єктами спірного цивільно-правового відношення немає 
фактичної рівності, держава, керуючись принципом гуманізму, захист законних 
прав та інтересів таких громадян приймає на себе, доручаючи це зробити своєму 
представникові – прокурору [3, c. 69]. Звичайно, перед тим, як прийняти рішення 
про пред’явлення цивільного позову, прокурор повинен з’ясувати, чи перешкоджає 
відзначена поважна причина власному захисту потерпілого та чи бажають вони, аби 
прокурор розпочав позовне провадження у кримінальному процесі для захисту їхніх 
інтересів. 

У цій статті хочемо звернути увагу і на ту обставину, що предметом цивільного 
позову прокурора відповідно до кримінально-процесуального закону є 
відшкодування збитків, заподіяних злочином. Однак і у науці, і у практиці це 
положення досить давно тлумачилося поширювально з метою здійснення цивільно-
правового принципу повного відшкодування завданої шкоди. Тому якщо 
потерпілому було заподіяно як реальну (позитивну) шкоду, так і упущену вигоду, то 
і він, і прокурор могли включати їх обсяг у ціну цивільного позову. Від часу 
прийняття у 2003 р. нового Цивільного кодексу України вирішення цього питання 
беззаперечно отримало легальний ґрунт. Оскільки у цьому правовому акті збитки 
визначено як втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням 
речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого 
порушеного права (реальні збитки), так і доходи, які особа могла б реально 
одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода) 
(ч. 2 ст. 22) [11]. 

Менша ясність є у питанні, чи може прокурор включити до цивільного позову 
вимогу про компенсацію моральної шкоди потерпілій особі. Адже законодавець, як 
вже зазначено, предметом цивільного позову прокурора називає відшкодування 
збитків, заподіяних злочином. Однак у 1994 р. в українському праві виник і відтоді 
активно реалізується потерпілими від злочинів інститут компенсації моральної 
шкоди. 

І.Н. Поляков висловив думку, що прокурор повинен порушити кримінальну 
справу та заявити цивільний позов про компенсацію моральної шкоди, якщо злочин 
завдав тяжкої фізичної, моральної травми [12, с. 139]. О.В. Крикунов обстоює 
протилежний висновок про обмеження прокурора в частині заявлення позовних 
вимог про компенсацію моральної шкоди [13, с. 8]. Остання думка нам видається 
обґрунтованою, адже прокурор не має підстав заявляти цивільний позов, керуючись 
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власною оцінкою злочину та його наслідків. Моральна шкода – явище глибоко 
суб’єктивне, інтимне, вона має емоційно-психологічний характер. Тому без 
волевиявлення самого потерпілого її встановити неможливо. 

На наш погляд, норма ч. 2 ст. 29 КПК України через її гуманістичний потенціал 
все ж повинна поширювати свою силу і на позовне провадження про компенсацію 
моральної шкоди. Проте її зміст потребує відповідного корегування. Зокрема, навіть 
існування поважних причин, які унеможливлюють особистий захист самим 
потерпілим, прокурор не повинен тлумачити як достатню підставу для вимог про 
компенсацію йому моральної шкоди. Наголосимо ще раз, що без з’ясування бажання 
потерпілого щодо порушення позовного провадження про компенсацію моральної 
шкоди, прокурор не може ініціювати її компенсацію у кримінальному процесі. Тому 
пред’явлення цивільного позову про компенсацію моральної шкоди від імені та в 
інтересах потерпілого буде правомірним та доцільним лише в разі його позитивної 
відповіді на це запитання. Саме тоді очевидними стають як неможливість реалізації 
власними силами права на цивільний позов, так і інтерес у компенсації моральної 
шкоди. До того ж, невстановлення волі потерпілого органічно унеможливлює 
заявлення позову і через інший її вплив – прокурору не відомий предмет такого 
позову, тобто форма та розмір достатньої компенсації. Без цих елементів відповідна 
заява не буде позовом. 

Діяльність прокурора щодо пред’явлення цивільного позову про компенсацію 
моральної шкоди може охоплювати як передачу складеної потерпілим позовної 
заяви, так і поєднуватися із допомогою щодо її оформлення. Останній варіант нам 
видається оптимальним, оскільки прокурори є фахівцями у галузі права і мають 
досвід практичної роботи з оформлення таких позовів. 

Отже, підсумками статті вважаємо такі висновки. 
Правовою підставою участі прокурора у позовному провадженні у 

кримінальному судочинстві є ст. 33 Закону України “Про прокуратуру“, ч. 2 ст. 29 
та ч. 4 ст. 264 КПК України, у яких міститься по суті тотожний правовий припис: з 
метою захисту інтересів держави, а також громадян, які за станом здоров’я та з 
інших поважних причин не можуть захистити свої права, прокурор або його 
заступник подає чи підтримує поданий потерпілим цивільний позов про 
відшкодування збитків, заподіяних злочином. 

Прокурор, який подав цивільний позов, не набуває статусу цивільного позивача. 
Він діє як офіційний представник держави з метою захисту інтересів юридичних чи 
фізичних осіб. 

Прокурор, вирішуючи питання про пред’явлення цивільного позову, у кожному 
конкретному випадку повинен самостійно визначити, чи мало місце і в якій формі 
відбулося порушення матеріальних інтересів держави злочином, посилаючись на 
законодавство. 

З метою удосконалення захисту майнових інтересів держави ч. 2 ст. 122 КПК 
України пропонуємо викласти у такій редакції: “У випадках, коли злочином було 
порушено матеріальні інтереси держави, слідчий повинен розтлумачити керівникам 
підприємств, установ чи організації їх право пред’явити цивільний позов, про що 
складає протокол чи скеровує до них письмове повідомлення, копію якого приєднує 
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до кримінальної справи. Роз’яснивши вказане право, слідчий пропонує повідомити 
причини, з яких цивільний позов вони не пред’являть”. 

Коли між суб’єктами цивільно-правового зобов’язання із заподіяння шкоди 
злочином не існує фактичної рівності, держава, керуючись принципом гуманізму, 
захист громадян, які через поважні причини не можуть захистити себе самостійно, 
бере на себе, доручаючи це зробити своєму представнику – прокурору. Перед тим, 
як прийняти рішення про пред’явлення цивільного позову, прокурор повинен 
з’ясувати, чи бажають вони, аби прокурор розпочав позовне провадження у 
кримінальному процесі для захисту їхніх інтересів. 

Якщо потерпілому заподіяно як реальні збитки, так і упущену вигоду, прокурор 
може включати їх у розмір позовних вимог, що відповідає ч. 2 ст. 22 Цивільного 
кодексу України. 

Навіть існування поважних причин, які унеможливлюють особистий захист 
потерпілого, прокурор не повинен тлумачити як достатню підставу для вимог про 
компенсацію йому моральної шкоди. Без з’ясування бажання потерпілого щодо 
порушення позовного провадження та про форму компенсації моральної шкоди 
прокурор не може пред’являти таку позовну вимогу. 
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Досліджено питання, пов’язані із встановленням юридичної природи форм 
зв’язків непрямих доказів, проаналізовано різновиди зв’язків непрямих доказів у 
межах їх конкретних форм, обґрунтовано закономірність існування цих зв’язків при 
доказуванні у кримінальній справі. 

Ключові слова: непрямі докази, система непрямих доказів, форма зв’язків 
непрямих доказів. 

 
Головною проблемою у разі використання непрямих доказів є необхідність 

встановлення дійсного значення та відношення до досліджуваної події певної 
кількості дрібних, на перший погляд, але насправді дуже важливих обставин. Як 
зазначали свого часу М.П. Шаламов та М.А. Чельцов, у цьому випадку виникає 
небезпека замінити факти здогадами та припущеннями, пов’язати між собою те, що 
насправді зв’язку немає [1, с. 96; 2, с. 140]. В основу висновку про встановлювані за 
допомогою цих обставин факти може бути покладена лише система непрямих 
доказів. Йдеться про таку їх сукупність, яка необхідна та достатня для того, щоб 
шляхом зіставлення та взаємної перевірки доказів було встановлено: 

а) достовірність та належність кожного з них; 
б) достовірність висновків про побічні факти; 
в) достовірність висновку про “шуканий” факт та унеможливлення 

формулювання іншого висновку. 
Формування системи непрямих доказів здійснюється в ході висунення та 

перевірки версій стосовно встановлюваного цими доказами факту (фактів). 
Розпочинається цей процес з можливого вирішення питання про належність та 
“доброякісність” відповідних доказів і завершується в той момент, коли зібрана 
сукупність доказів дає змогу вирішити питання про достовірність, допустимість та 
значення кожного доказу, сформулювати остаточний висновок про встановлюваний 
факт та обґрунтувати цей висновок як єдиноможливий і правильний. 

Проблема встановлення зв’язків між непрямими доказами давно цікавила 
вчених-процесуалістів. Вона постала ще в 50-х роках минулого століття, коли 
зв’язки між доказами розглядалися сумарно, не розчленовувалися на окремі форми, 
а зводились лише до однієї – форми причинного зв’язку. Розглядаючи цю проблему, 
М.С. Строгович [4, с. 351–352] зазначав, що основою непрямого доказування є 
причинний зв’язок. Він розрізняв декілька форм цього зв’язку, а саме зв’язок : 

– причини та наслідку; 
– наслідку та причини; 
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– загальної причини та одного з наслідків; 
– загального наслідку та однієї з причин. 
Проте безпосереднім дослідженням зазначеної проблеми вперше зацікавився 

А.А. Ейсман. У своїх працях в середині 60-х років XIX ст. [5; 6; 7] він детально описав 
структуру генетичних зв’язків, їхні характеристики та значення під час доказування за 
допомогою непрямих доказів у кримінальній справі. Також займалися цими 
проблемами М.П. Шаламов, В.Д. Арсеньєв, Н.А. Якубович, А.А. Піонтковський, 
С.В. Курильов та ін. [1, 8, 9, 10, 11]. Свого роду підсумував думки попередників з 
означеної проблеми у своїй монографії А.А. Хмиров [12]. Зазначені вчені в своїх 
працях крім причинного розглядали й інші форми об’єктивних зв’язків між 
непрямими доказами. Зокрема, виділялися однозначні та багатозначні зв’язки [5, с. 18; 
11, с. 147–148], зв’язки прямого та зворотного напряму [5, с. 15], зв’язки безпосередні 
(прямі) та опосередковані (непрямі, багатоступеневі) [13, с. 43]. 

З урахуванням того, що практично використання непрямих доказів є 
багатоступеневим процесом, при цьому одні встановлені факти можуть слугувати 
основою для встановлення інших, зазначимо, що звичайно “загальна” система 
непрямих доказів є сукупністю більш простих систем, взаємопов’язаних між собою. 
Своєю чергою, кожна проста система також може складатись із декількох 
елементарних систем тощо. Триває цей процес доти, поки не будуть встановлені 
найбільш дрібні, неподільні факти, які не потребуватимуть доведення і виступатимуть 
“атомарними” елементами системи непрямих доказів. Саме вони покладені в основу 
цієї системи. Наприклад, система непрямих доказів мотиву вбивства може 
охоплювати фактичні дані про такі обставини, як попередня поведінка 
обвинуваченого та потерпілого, їхні взаємовідносини, характер поранень. Ця система, 
своєю чергою, входить до системи доказів винуватості обвинуваченого як її складова. 

Сказане про характер системи непрямих доказів, яка може бути покладена в 
основу висновків у справі, дає змогу оцінити “докази поведінки” та докази, які 
встановлюють так звані “подібні факти” для обґрунтування винуватості особи. 
Говорячи про допустимість використання доказів такого роду, потрібно 
підкреслити, що виводити висновок про винуватість особи, спираючись лише на 
такі докази, скільки б їх не було встановлено у кримінальній справі, не можна. У 
літературі наведені показові приклади того, до яких серйозних помилок призводить 
нехтування цим положенням [3, с. 106–111]. Лише в системі доказів, що 
встановлюють інші факти, події, наприклад, відомості про подання обвинуваченим 
завідомо неправдивих показань, знищення, фальсифікацію ним доказів, умисну 
неявку до слідчого чи суду, вони виявляють своє дійсне значення, підсилюючи інші 
зібрані у справі докази в одних випадках або взагалі не належать до справи – в 
інших. Отож, “докази поведінки” та докази, які встановлюють так звані “подібні 
факти” можуть мати лише допоміжне значення. 

Для того, щоб сформувати систему непрямих доказів, потрібно з’ясувати в ході 
розслідування (спочатку – ймовірно, а потім – достовірно) об’єктивний зв’язок між 
доказом (безпосередньо встановленим ним фактом) та іншими вже встановленими 
доказами, а разом з ними – і з предметом доказування. 

Загалом, беручи до уваги напрацювання попередніх вчених-процесуалістів, 
особливо А.А. Ейсмана та А.А. Хмирова, а також загально- філософські підходи до 
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пізнання людиною відповідних явищ і процесів, відповідну судову практику, можна 
виділити такі форми зв’язків непрямих доказів: 

1. Зв’язок між явищем та суттю. 
2. Генетичний зв’язок – зв’язок між причиною та наслідком. 
3. Функціональний зв’язок – кількісний зв’язок змінних величин. 
4. Хронологічні (часові) зв’язки. 
5. Просторові (локальні) зв’язки. 
6. Кореляційний зв’язок – зв’язок відповідності. 
7. Індивідуальний (об’ємний) зв’язок. 
Спробуємо з’ясувати суть перелічених форм зв’язків непрямих доказів. 
Зв’язок суті та явища – це зв’язок побічних фактів через загальну для них суть 

(зміст). Наприклад, такі дії особи, як придбання зброї, з’ясування порядку охорони 
приміщення, підготовка засобів для втечі тощо пов’язані між собою тим, що 
становлять певну внутрішню єдність, що складає їхню суть – підготовку до злочину. 
Доказами того, що особа в певній ситуації діяла умисно, слугують дані про 
висловлені цією особою наміри, наявність зацікавленості в результатах злочину 
тощо. Кожен із цих окремих проявів за своєю суттю є певним проявом умислу, він 
може бути побічним фактом стосовно їх суті – доказового факту, тобто, у цьому 
випадку винуватості особи. За такою схемою відбувається доказування всього 
складу злочину. Доказування на основі суттєвого зв’язку полягає, отже, у побудові 
обґрунтованого висновку від наявних явищ до їх суті. 

Генетичні зв’язки охоплюють причинний зв’язок між явищами, їх взаємодію та 
взаємозумовленість. Загальною ознакою всіх форм генетичного зв’язку є їх вторинний 
характер: одне чи декілька явищ породжують інше явище чи їх групу. На практиці 
часто використовуються генетичні зв’язки, які полягають в обґрунтуванні висновків 
від одних фактів до інших. Причинний зв’язок існує між пораненням та смертю, 
пожежею та незадовільним станом протипожежної системи, крадіжкою та наявністю 
краденого у підозрюваного. Доказування на основі генетичного зв’язку полягає у 
побудові обґрунтованого висновку, який напрошується під час з’ясування причини чи 
умови та обумовленого ними наслідку, або навпаки. У ході цього процесу складні 
причинні зв’язки можуть бути розчленовані на більш прості, елементарні. 

Методи пошуку справжньої причини звичайно пов’язані з її емпіричним 
дослідженням і передусім з експериментами, наявність яких дає в кінцевому 
підсумку можливість виявити та вичленити цю причину. В ході судового 
дослідження цей індуктивний процес частіше протікає в дещо іншій формі. 
Наприклад, експерт, який досліджує труп з метою виявлення причин смерті, 
звертається до ознак, типових для насильницької смерті чи смерті від інших причин 
тощо. Звертаючи увагу на наявність чи відсутність цих ознак, він розглядає їх як 
наслідки певної гіпотетичної причини. Переконавшись у тому, що більшість 
наслідків збігаються з тим, на що вказує певна причина, наприклад, отруєння, він 
робить відповідний висновок. Отже, дослідження нагадує тут процес перевірки 
шляхом спостереження. Цю форму можна назвати “індукцією наслідків”. 

Під функціональним зв’язком непрямих доказів розуміють, головно те, що зміна 
одного зв’язку неодмінно супроводжуватиметься зміною іншого. Якщо у 
конкретному причинному зв’язку причина і наслідок незворотні, то у 
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функціональній залежності два суб’єкти є рівноправними. Прикладом використання 
функціональної залежності у разі доказування різних обставин може бути 
функціональний зв’язок між шириною зони розкиданого дробу та відстанню зони 
пострілу, що дає змогу встановити цю відстань за результатами дослідження мішені. 
До цього ж типу належить визначення давності написання тексту. 

Отже, кількісна характеристика одного явища може бути використана як доказ 
кількісної характеристики іншого явища, якщо між ними існує функціональна 
залежність. Висновки, зроблені на підставі функціонального зв’язку між явищами, 
за своєю структурою близькі до висновків про причинний зв’язок. 

Хронологічні (часові) зв’язки. Ця форма зв’язків має всеохоплюючий, 
універсальний характер. Це означає, що дана форма зв’язків може входити до 
складу іншого об’єктивного зв’язку, наприклад генетичного, пов’язуючи непрямі 
докази як між собою, так і з предметом доказування. Існують певні різновиди 
зв’язків в межах цієї форми. Одним з них є збіг певних подій в часі: перебування 
особи на місці злочину в час його вчинення, збіг службових правопорушень з 
періодом діяльності конкретної службової особи та ін. Визначення таких збігів дає 
змогу встановити більш глибокий зв’язок – причинний. Так, наприклад, якщо у 
підозрюваного у вчиненні вбивства буде виявлено порізи, синці, які за часом 
виникнення збігатимуться з часом вчинення вбивства, то для слідства це буде 
однією з підстав для висунення версії, що саме підозрюваним було вчинено 
вбивство. Також, зазначимо, що точне встановлення часу вчинення злочину в 
багатьох випадках допомагає викрити винних, спростовуючи їхні алібі. Іншим 
різновидом хронологічних зв’язків є закономірність зміни певних подій. 
Побудований цей зв’язок на принципі незворотності часу, тобто, якщо певна подія 
мала місце саме в конкретний момент, а не в будь-який інший, а за нею сталася інша 
подія, то змінити цю послідовність не можна за будь-яких обставин. Зокрема, якщо 
буде встановлено факт продажу обвинуваченим речей, наприклад, одягу, в якому за 
показами цього ж обвинуваченого, він останній раз бачив потерпілого, і за 
хронологією цей факт трапився пізніше від факту зникнення потерпілого, то це буде 
слугувати непрямим доказом причетності цього обвинуваченого до вчинення 
вбивства. Перший різновид зв’язків (зв’язки збігів) у літературі інколи називають 
синхронним, а другий (зв’язки слідувань) – поліхронним [9, с. 104–106]. 

Значення цієї форми зв’язків полягає в тому, що виявити їх значно легше і 
швидше від інших форм об’єктивних зв’язків. Вони є ніби передумовою виявлення 
глибших і складніших зв’язків у доказуванні за допомогою непрямих доказів. 

Просторові (локальні) зв’язки. У цьому випадку йдеться про те, що дуже часто 
під час розслідування суттєве (а інколи й визначальне) значення має місце 
розташування окремих слідів злочину, їх форма та розміри, взаємне розміщення та 
відстань між ними, місцезнаходження окремих об’єктів, пов’язаних зі злочином, 
визначення напряму в просторі (наприклад, пострілу, руху транспорту), 
співвідношення розмірів окремих об’єктів [13, с. 72]. З’ясування цих обставин 
здійснюється за допомогою просторових зв’язків. Передусім локальні зв’язки 
непрямих доказів використовуються з метою встановлення місця вчинення злочину, 
що згідно з законом (п. 1 ст. 64 КПК України) є обов’язковим у всіх випадках. 
Також важливе значення має визначення факту перебування обвинуваченого на 
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місці вчинення злочину. Вагоме місце тут належить непрямим доказам, оскільки 
нерідко завдяки їм стає можливим виявлення слідів (рук, ніг), залишених 
обвинуваченим на цьому місці. За допомогою локальних зв’язків, у цьому випадку 
можна встановити причетність конкретної особи до вчинення злочину. 

Велике значення має визначення локальних зв’язків і у випадках встановлення 
місця знаходження речових доказів. У законі (ч. 1 ст. 188 КПК України) є чіткі 
вимоги, щоб у протоколі про проведення виїмки у кожному випадку при вилученні 
предмета обов’язково зазначалось, в якому саме місці та за яких обставин його було 
виявлено. Це має велике значення для доказування, оскільки інколи під час обшуку 
виявляється велика кількість матеріальних цінностей, які знаходились в тайнику. 
Тож ці цінності слугують доказом не лише тому, що їх багато, а ще й тому, що вони 
зберігалися саме в тайнику, тобто особа намагалась їх приховати. Нерідко 
просторові зв’язки використовуються при вирішенні питання про наявність умислу 
в діях обвинуваченого, оскільки, зважаючи на локалізацію поранень та інших 
тілесних пошкоджень, можна встановити, чи був наявний умисел в діях особи, чи ні, 
а також, на що саме він був спрямований (наприклад, на тілесні ушкодження чи на 
заподіяння смерті). Використовуються просторові зв’язки і при виконанні певних 
тактичних прийомів, наприклад, під час деталізації допиту двох свідків, які дають 
завідомо неправдиві показання, коли допит супроводжується перевіркою показань 
на місці. 

Отож, керуючись вищенаведеним, бачимо, що використання просторових 
(локальних) зв’язків у системі непрямих доказів має важливе значення для 
розслідування кримінальних справ. 

Кореляційний зв’язок. Ця форма зв’язку є найпоширенішою серед непрямих 
доказів. Вона означає визначення відповідності між непрямими доказами за 
конкретними, чітко визначеними параметрами – часом, місцем, структурою, 
формою, кількістю. Встановлення такої відповідності розкриває доказове значення 
досліджуваних фактів і слугує засобом виявлення глибших зв’язків. Кореляційний 
зв’язок простежується в доказуванні у декількох різновидах. Одним з таких є 
адекватна відповідність між поверхнею об’єкта, який залишив слід та деталями 
мікрорельєфу цього сліду. Ця відповідність покладена в основу індивідуальної 
криміналістичної ідентифікації. Іншим різновидом цієї форми зв’язку слугує 
еквівалентна відповідність, яка проявляється у якісних параметрах об’єкта та є 
підґрунтям для ствердження однорідності об’єктів, визначення їх групової 
приналежності. Третім різновидом виступає пропорційна відповідність між 
кількісними параметрами елементів кореляційного відношення. У такій 
відповідності перебувають, наприклад, кількість продукції та об’єм тари, 
необхідний для її зберігання чи перевезення [13, с. 81]. Варто також зазначити про 
важливість кореляційного зв’язку при встановленні відповідності між злочинними 
діями та мотивом вчинення злочину. Він проявляється в тому, що мотиву вчинення 
злочину, який є одним з проявів суб’єктивної сторони складу злочину, а отже, є 
внутрішнім проявом поведінки особи та безпосередніми діями цієї особи 
відповідають певні факти, які визначають зміст цих дій. Зокрема, за характером дій 
злочинця, їх спрямованоті на визначений об’єкт, особливостей використання 
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знарядь вчинення злочину, можна говорити про те, чим керувався злочинець під час 
вчинення злочину та яких сприятливих для себе наслідків він хотів досягти. 

Підсумовуючи щодо цієї форми об’єктивного зв’язку, потрібно зазначити, що 
він існує не лише між окремими непрямими доказами, але й між системами 
непрямих доказів, що встановлюють окремі “проміжні” факти. 

Індивідуалізуючий або об’ємний зв’язок. Тут йдеться про індивідуалізацію осіб, 
предметів, матеріалів, тобто доказування того, що певні дії вчинені саме цією 
особою, з допомогою саме цих предметів, матеріалів та ін. Індивідуалізуючий 
зв’язок є зв’язком між сукупністю відмінних ознак предмета та самим предметом як 
носієм цих ознак. По мірі збільшення кількості специфічних ознак виявляється їхній 
зв’язок з групою меншого обсягу, а в кінцевому підсумку з одним єдиним за своєю 
індивідуальністю предметом. 

Індивідуалізуючий об’ємний зв’язок виражає єдність предметів, що входять до 
складу груп, чи єдність станів конкретного предмета, який існує в різних умовах, і 
водночас з тим відмежування цієї групи чи предмета від всіх інших. 

Процес індивідуалізації полягає в поступовому звуженні обсягу груп, до яких 
першочергово вдається зачислити предмет на основі виявлення нових ознак. 
Наприклад, по сліду, залишеному певною особою на місці злочину, спочатку 
встановлюють, що він залишений взуттям взагалі, потім – чоловічим взуттям, далі – 
модельним, і врешті-решт яким-небудь конкретним взуттям, що належить 
конкретній особі. В ході цього процесу одні за одними виявляються спільні ознаки, 
поступово відбувається їх накопичення, і в кінці робиться висновок про те, що якщо 
збігається це число ознак, то повинні збігатись й інші, а тому тотожними повинні 
бути самі носії цих ознак. За своєю суттю, цей процес є своєрідною індукцією, яку в 
процесуальній літературі називають “індукцією якостей” або “індукцією ознак” 
[14, с. 54]. Одним із різновидів цього зв’язку А.А. Ейсман вважав зв’язок між 
частинами одного цілого та зв’язок цілого і частини [7, с.53]. Справді, інколи на 
місці вчинення злочину залишаються фрагменти предметів, які разом із такими ж 
фрагментами, вилученими у підозрюваного складають одне ціле. За допомогою цієї 
форми встановлюють причетність підозрюваного до вчинення злочину. 

У літературі також розглядається така форма об’єктивного зв’язку, як зв’язок 
відображуваного з відображуючим [9, с. 109–114]. Побудована ця форма на принципі 
відображення – як властивості, що характерна для всіх матеріальних предметів. В 
основу цієї властивості покладено всезагальний, універсальний зв’язок явищ у 
природі. Проте деякі вчені-процесуалісти не згідні з положенням про те, що існує 
необхідність виокремлення такої форми об’єктивного зв’язку. Зокрема, А.А. Хмиров 
вважав, що всі докази є відображенням злочинної події, а кожен з них безпосередньо 
чи опосередковано пов’язаний з цією подією в певній конкретній формі зв’язку, 
результатом чого і є відображення, а тому, щодо доказування коректніше говорити 
про конкретні форми об’єктивного зв’язку доказів, а не про властивість матерії, яка 
зумовлена наявністю такого зв’язку [13, с. 87]. Цей аргумент заслуговує на увагу, 
проте ті закономірності, які властиві матерії загалом, діють і щодо конкретних 
предметів, а тому зв’язки цих предметів із предметом доказування мають в 
доказуванні вагоме значення, особливо, якщо це стосується непрямих доказів. 
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Підсумовуючи проведене дослідження форм зв’язків у системі непрямих доказів, 
зазначимо, що встановлення цих зв’язків відіграє вирішальну роль при оперуванні 
непрямими доказами, забезпечує їхню єдність та зв’язок з предметом доказування. 
Встановлення тієї чи іншої форми зв’язку непрямих доказів допомагає слідчому 
пов’язати деталі розслідуваного ним злочину, встановити ті закономірності, які 
сприятимуть всебічному, повному та об’єктивному дослідженню всіх обставин 
справи. 

__________________________ 
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У процесі історичного розвитку науки кримінального процесу усталилися певні 
правові традиції, які своїм корінням сягають в далеке минуле нашої держави. Це до 
певної міри належить і до інституту оцінки доказів у кримінальному процесі за 
внутрішнім переконанням суб’єкта кримінально-процесуальної діяльності. 

Шлях до сучасного розуміння суті оцінки доказу був довгим і непростим. З 
урахуванням історичних умов, та багатьох чинників, (етнічних, культурних, 
релігійних, економічних та інших особливостей їх розвитку), у певних країнах 
складалися неоднакові уявлення про те, як повинні вирішуватись вузлові питання 
доказування у кримінальних справах; наприклад, такі, як процесуальне положення 
обвинуваченого і обвинувача як суб’єктів доказування, роль судді і суду при розгляді 
кримінальної справи, визначення мети і змісту доказування, оцінки доказів тощо. 

Детально ознайомившись з працями вчених-процесуалістів XIX та XX ст., 
зазначимо, що в різні історичні періоди підходи до оцінки доказів в науці 
відрізнялися якісною своєрідністю [1]. 

За часів давнього процесу система доказів, складена під впливом релігійних 
переконань того часу, охоплювала клятви, поєдинки і різного роду випробування 
(вогнем, водою, розжареним залізом тощо) – “суд Божий”. 

Типовою для розшукового (інквізиційного) процесу була так звана система 
формальних доказів, яка характеризувалася передусім регламентацією дій за 
оцінкою доказів. Система ґрунтувалася на початковому положенні про те, що 
цінність кожного виду доказу повинна встановлюватися волею монарха, що 
втілилась у форму закону. Закон визначав, які докази первинні, які другорядні, і 
перетворював визнання обвинуваченим своєї вини в “царицю доказів”. 

Цінність (доказове значення) конкретного доказу визначалася не лише його 
змістом, але й соціальними або якимись іншими особистими якостями, що 
виражалось в ієрархії доказів: свідчення знатного мали перевагу перед свідченнями 
незнатного, свідчення духовної особи – перед свідченнями світської, свідчення 
чоловіка – перед свідченнями жінки тощо. 
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Допустимим методом отримання доказів визнавали тортури. 
Теорія формальних доказів виявилась, на наш погляд, для свого часу 

досягненням, порівняно з попередньою системою доказів раннього феодалізму, 
оскільки вона досягала своєї мети – захистити відправлення правосуддя від свавілля 
судді. Але вона не досягала найголовнішої мети, для якої була створена: цілі 
правосуддя. Судовий вирок задовольняв формальні вимоги закону, але не 
задовольняв вимоги правосуддя. 

Теорія вільної оцінки доказів, керуючись логічною природою доказування 
загалом і доказування в судочинстві зокрема, замінила систему формальних доказів 
системою вільного переконання судді, що формується на підставі розгляду всіх 
обставин справи у їх зв’язку і сукупності. 

Скасування теорії формальних доказів і заміна її принципом вільної оцінки 
стала значним кроком у вдосконаленні історичних форм і методів здійснення 
правосуддя. 

Цікавий той факт, що вперше оцінка доказів за внутрішнім переконанням 
отримала свій розвиток у змагальному кримінальному процесі, що набув поширення 
в державах з англосаксонською системою права. Тут ще збереглися деякі елементи 
формальних доказів: особливе значення має визнання обвинуваченим своєї вини, 
нормативна фіксація критеріїв допустимості доказів та ін. 

Теорія вільної оцінки доказів, що ґрунтується на суб’єктивістських уявленнях 
про непізнаваність об’єктивної істини, надала змогу суддям визнавати істиною у 
кримінальних справах все те, що на їх внутрішнє переконання заслуговує на таку. 
Судді не повинні були посилатися на докази, які привели їх до цього переконання. 
Їх рішення не мотивувалися. 

Визнання внутрішнього переконання як критерію істини в кримінальному 
судочинстві узгоджувалося з ідеалістичною спрямованістю буржуазної правової 
ідеології епохи розквіту капіталізму. При цьому потрібно мати на увазі, що оцінка 
доказу, здійснювана суддями за їх внутрішнім переконанням, що визначалась як 
“вільна”, була далеко не вільною від класових інтересів буржуазії, виразниками 
інтересів якої вони були. 

Невиправданим є змішування оцінки доказів за внутрішнім переконанням з 
принципом вільної оцінки доказів котра, по суті, узаконювала несвідомість суду 
присяжних у висновках доведеності або недоведеності фактів, звільняючи його від 
обов’язків представити будь-які доведення і мотиви на підтвердження цих 
висновків. “Свобода оцінки” тут полягає в незалежності від конкретних фактичних 
даних і їх об’єктивних властивостей, в ірраціональному переконанні у враженнях. 
Буржуазні юристи підкреслювали, що в буржуазній державі часто “оцінка доказів 
ґрунтується на розборі їх внутрішньої сили, а на безпосередньому враженні 
присяжних, що справили на них тим або іншим свідченням або особою того, хто 
говорив перед ними”, що вироки такого суду “будуються на свідченнях, які не 
пов’язані з суттю справи, на даних з минулого підсудного і його репутації, на 
зовнішності підсудного і його близьких, на зовнішньому вигляді”, що суддями “при 
рішенні питання про винну застосовуються шаблони” і “якщо важка справа і погане 
враження поєднуються, то це може бути згубним для невинного” [2]. 
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Отже, така “вільна оцінка доказів” не мала нічого спільного з оцінкою за 
внутрішнім переконанням. 

Зазначимо, що якнайповніше і найширше вільна оцінка за внутрішнім 
переконанням розкрилася в змішаному кримінальному процесі. Першим сприйняв 
нову систему французький Статут кримінального судочинства. Найяскравіше вона 
виразилася в ст. 342 цього Статуту, в інструкції присяжним. 

Закон не вимагає у присяжних звіту про шляхи, яким вони приходять до свого 
переконання; він не встановлює їм правила, залежно від яких вони повинні 
оцінювати повноту і достатність доказів. Він рекомендує їм самим у собі “в 
мовчанні і зосередженості пошукати в чистоті їх совісті”, яке враження справили на 
них розумні докази, висунуті проти обвинуваченого, а також засоби його захисту. 
Закон не наказує їм вважати істинним кожен факт, підтверджений певною 
кількістю, або недостовірний доказ, не підтверджений будь-якою кількістю доказів. 
Закон ставить одне питання: чи є у присяжних внутрішнє переконання, що 
обвинувачений винний або невинний. 

Теорія вільної оцінки доказів виражала проголошення таких принципів 
організації і діяльності суду, як участь народних представників, публічність, 
гласність, змагальність, свобода суддівської совісті. 

Інтерес до вільної оцінки доказів в Росії найгостріше став виявлятися у зв’язку з 
нововведеннями, зумовленими Судовою реформою 1864 р. Цією реформою був суд 
присяжних, і Росія стала причетною до вільної оцінки доказів за внутрішнім 
переконанням. 

Прийняті в 1864 р. Судові Статути Кримінального Судочинства були, за 
слушним визначенням А.Ф. Коні, “плодом піднесеної праці, пройнятої свідомістю 
укладачів про їх відповідальність перед Росією, жаданням здійснення правосуддя в 
його дійсному значенні”. 

Зусиллями учених-юристів була розроблена теорія судових доказів російського 
кримінального процесу. 

Намагаючись обмежити свавілля в оцінці доказів, вони стверджували, що 
внутрішнє переконання не може бути просто суб’єктивним враженням судді. Воно 
повинно бути засновано на доказах, перевірених у суді. 

Критерієм оцінки доказів у суді було проголошене внутрішнє переконання 
суддів. “Воно базується на об’єктивних підставах, що зумовлюють в судді появу 
об’єктивної упевненості; воно повинне бути свідомим, тобто таким, щодо якого 
суддя міг би завжди пояснити, чому склалося воно у нього”. 

І.К. Случевський писав, що внутрішнє переконання “повинне бути продуктом 
критичного ставлення судді як до спостережуваних їм фактів, так і до того 
психологічного процесу, за допомогою якого він їх сприйняв”. 

Проте автори Статутів побоювалися, що така оцінка може викликати практичні 
ускладнення в судах, особливо в тих випадках, коли оцінка доказів повинна буде 
проводитися засідателями присяжних, тобто людьми, що не мають юридичної 
освіти [3]. Тому укладачі Статуту вирішили, що в ньому належить (хоч і не в самому 
тексті, а у вигляді особливого додатку) помістити найголовніші правила оцінки 
доказів, що не мали сили закону, але ґрунтувалися на життєвому досвіді й логіці. 
Вони повинні були допомагати суддям і присяжним розбиратися у складних справах 
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і доходити правильних висновків у питанні про доведення скоєння злочину 
підсудним. 

Серед намічених укладачами правил щодо оцінки доказів були такі положення: 
1. Підсудний визнається невинним, доки вина не буде доведена. Будь-який 

сумнів про вину або про ступінь вини підсудного пояснюється в його користь. Це 
положення є формулою так званої презумпції невинуватості [4], що і сьогодні 
визнається в теорії процесуального права. 

2. Про ряд обставин, за наявності яких “власне визнання підсудного не бралося 
до уваги”. 

3. Про низку обставин, за наявності яких “свідчення очевидців не брали до 
уваги”. 

4. Визнавали достовірними акти, складені в цьому місці або у посадовця 
відносно засвідчуваних ним фактів, “доки протилежне не буде доведене”. 

5. Було подане таке визначення доказів і їх доказової сили: “Доказом визнається 
обставина, з якої можна вивести висновок або про подію злочину, або про вину 
підозрюваної особи. Лише ті докази можуть бути взяті до уваги при вирішенні 
справи, які мають безперечний зв’язок з предметом думки”. 

6. “Ні власне визнання підсудного, ні свідчення очевидців не приймаються до 
уваги; якщо воно зроблене не на суді, а при попередньому слідстві, без присутності 
при тому сторонніх осіб” [5]. Думку про внесення цих правил у Статуті надалі було 
знехтувано. Було визнано, що ця інструкція представляла б суддям і присяжним 
“легкий спосіб ухвали рішень підведенням обставин справи під відомі та раз і 
назавжди встановлені формули, без самостійного розбору значення кожної 
обставини і без ретельного встановлення сили всіх обставин в сукупності”. 

Цю теорію вільної оцінки доказів було покладено в основу створення теорії 
доказового права. 

Основне її правило полягало в тому, що для справи мали значення ті обставини, 
які були змістом цієї справи і входили до складу його елементів, тобто становили 
предмет і межі доведення. 

З цього випливало, що перше правило доказування стосувалося належності 
доказів. Обставини, що належать до справи, і представляли питання, що підлягають 
дослідженню. Природно, що вони лише тоді набували свого значення, коли були 
логічно пов’язані зі змістом справи і його юридичними елементами. Предмет 
доказування міг бути кількісно і якісно складнішим або простішим, залежно від 
контурів злочинного складу в кримінальному законі, з одного боку, і від 
необхідності дослідження для з’ясування окремих моментів, що мають 
процесуальне значення, – з іншого. 

При цьому була низка доказів, що мають значення для справи і знаходяться у 
зв’язку з ним, який, не потребував доведення. Загальноприйнятими обставинами 
були державний кордон країни, територія, фізіологічні явища, ніч, день, травлення, 
голод, сон й ін. Теорія формальних доказів нерідко створювала особливі презумпції, 
через які та чи інша обставина не підлягала доведенню, наприклад, презумпція про 
доказову силу власного зізнання; про відсутність стану необхідної оборони, якщо 
про неї не було негайно повідомлено органам влади тощо. Вільна оцінка доказів 
таких презумпцій вже не знає. Не можуть також бути доведеними обставини, за 
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природою своєю невизначені і надприродні, тобто що суперечать законам природи і 
нормальному людському мисленню. 

Друге правило доказування полягало у тому, що обставини, які підлягають 
доведенню, повинні бути підтверджені лише доказами, з процесуальної точки зору 
допустимими. У цьому сенсі теорія доказів ділила їх на первинні, одержувані з 
першоджерела (очевидець особисто спостерігав факт, або факт встановлює 
документ), і вторинні, одержувані з других рук (очевидець чув про факт, або існує 
тільки копія документа), і рекомендувала судові користуватися достовірнішими 
первинними доказами, а вторинними лише тоді, коли немає можливості добути 
первинний доказ. 

На цих же підставах рекомендували лише обережне користування підозрілими 
доказами, наприклад, свідченнями зацікавлених очевидців, духовно ослаблених осіб 
тощо. Низка таких доказів, як явно недостовірних, відсікається самим законом. Такі, 
наприклад, свідчення психічно хворих (божевільних), таке ж, як і свідчення, зміст 
яких становлять “чутки, що виходять невідомо від кого”. 

З іншого боку, допустимість доказу могла обмежуватися міркуваннями, що 
лежать поза процесом і полягають у збереженні державою різних інтересів, що 
вважаються важливішими, ніж інтерес допущення до справи того чи іншого доказу. 
До цієї групи недопустимих доказів належали свідчення осіб, на яких покладено 
особливо забезпечуваний державою обов’язок професійної таємниці: свідчення 
священиків відносно зробленого на сповіді, повірених і захисниках обвинувачених – 
щодо зробленого ним під час бесід по справі. 

Третє правило доказування полягало в тому, що для справи мали однакове 
значення всі докази у вказаних межах їх зв’язку зі справою і їх допустимості. 
Великий або менший ступінь їх переконливості, їх доказової сили, до спрощення 
або ускладнення того розумового процесу, шляхом якого суд приходить до 
переконання в існуванні або неіснуванні юридично важливих фактів. Теорія 
формальних доказів ділила докази на прямі і непрямі і вважала останні докази 
неідеальними. 

Якщо поверхнево дивитися на справу, цей доказ відповідав дійсності. Так, 
здійсненними були докази, якщо достовірний очевидець, наприклад, бачив, як 
обвинувачений зірвав годинник і ланцюжок у потерпілого; і менш здійсненними, 
якщо всі докази провини обвинуваченого полягають в тому, що у нього було 
знайдено обривок ланцюжка потерпілого (цей обривок може бути знайдений, 
підкинутий тощо). Проте і те, й інший доказ, незалежно від ступеня його 
переконливості, містить в собі логічний момент, є суттєвим у формуванні 
переконання судді. Роль суду полягає в тому, щоб законами мислення, зважаючи на 
розумні і обережні сумніви, оцінити цей логічний момент і співвіднести з ним свої 
висновки. 

Це тим більше важливо, що у судовій практиці трапляються справи, в яких 
немає жодного прямого доказу, і вся тканина процесу утворюється з малопомітних 
ниток, по яких суд доходить до істини навпомацки. Згідно з цим, теорія вільної 
оцінки доказів усунула поділ доказів на названі групи, рекомендуючи суду однаково 
зважати на всі докази. 
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Для того, щоб формування внутрішнього переконання судді залишалося цілком 
вільним і не переходило в систему свавілля у вирішенні справ, статутами були 
передбачені загальні правила, обов’язкові для кожного судді “як через їх розумність, 
так і зважаючи на охорону їх касаційними судами”. 

Перше правило свідчило, що підставою для вироку повинні бути виключно 
дані, надані суду і перевірені у судовому порядку. Натомість не могли бути 
доказами, наприклад, обставини, тільки особисто відомі судді, дані поліцейського 
дізнання або лист неопитаного на суді очевидця тощо. 

Друге правило передбачало ухвалу законного вироку тільки за умови, що він 
ґрунтується на всіх обставинах справи, тобто жодні дані не залишились без 
обговорення. Всі, хто бере участь у процесі, мають право представляти дані, що є у 
них, або докази, що служать розкриттю істини, і суд не може відмовляти без 
особливої до того підстави у їх розгляді. Навіть більше того: сам, окрім клопотання 
того або іншого учасника процесу, суд повинен збирати докази, якщо наявних 
недостатньо для розкриття істини. 

Третє правило зводиться до того, щоб усі обставини справи обговорювалися не 
інакше як у їх єдності, тобто, як це ми розуміємо, в зіставленні один з одним: суд 
повинен не тільки мати на увазі всі докази у справі, яку він вирішує, але й 
обговорити значення кожного з них для встановлення відомого факту або 
заперечення його за наявності інших, що належать до того ж факту і що суперечать 
цьому доказу; тільки зіставляючи такі докази один з одним і зважаючи на інші, що 
самостійно від них приводять до висновку про існування або неіснування того ж 
факту, і можна скласти правильне переконання, керуючись, звісно, всіма законами 
логічного мислення. Якщо з мотивації вироку вищий суд вбачатиме нелогічність 
міркування суду, допущеного у разі зіставлення обставин справи один з одним, або 
в інших відносинах, то вирок повинен бути скасований. 

Четверте правило, нарешті, належать до способу оцінки кожного окремого 
доказу, воно повинне оцінюватися: 1) відповідно до своєї суті або природи; 2) за 
його “близькістю до відомого належного доведення факту, за його зв’язком з 
останнім”. Наприклад, яка зацікавленість в результаті справи очевидця, або яка його 
етична особа, як близько він спостерігав подію, про яку оповідає тощо. 

“Переконання... не знає інших законів, окрім вказівок розуму і навіювань 
совісті. Оцінка доказу є розумова діяльність, що вирішується сумнівом або 
переконанням”, – писав професор І.Я. Фойніцький, цитуючи думку укладачів 
Судових Статутів і відмежувавши оцінку доказів на внутрішнє переконання від 
оцінки від вражень, які є за його словами продуктом одних лише плотських 
сприйнять, не перевірених розумовим процесом. [6] 

Внутрішнє переконання, згідно з цією теорією, є мірилом “кримінально-судової 
достовірності”, що означає “етичну очевидність”, тобто той високий ступінь, при 
якому “розсудлива людина” вважає за можливе вже діяти у випадках, коли “доля 
власних і найвищих його інтересів залежить від рішення питання про достовірність 
фактів, що обумовлюють сам акт рішучості” [7]. 

Таке ж формулювання внутрішнього переконання, що визначається етичними 
засадами “розсудливої людини”, ми знаходимо і в інших прихильників цієї теорії. 
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В.К. Случевський визначав внутрішнє переконання як відомий ступінь, саме – 
як вищий його ступінь, або такий, при якому “розсудлива людина” вважає 
доводжуваний факт достовірним. Різний ступінь доказової сили, на думку 
В.К. Случевського, вирізняв поняття кримінально-судової достовірності. 
Кримінально-судова достовірність є “не що інше, як ступінь, що витікає з 
досліджених судом доказів, які здатні переконати суддю в тому, що минула подія, 
що становить предмет досліджуваної справи, дійсно існувала”[8]. 

Учені-процесуалісти кінця XIX століття – початку XX століття все завдання 
судового угляду зводили до суб’єктивної упевненості судді в правильності свого 
рішення. Вони були далекі від об’єктивної або матеріальної істин, від визнання 
можливості встановити в судовому процесі безперечну, абсолютну істину. Вони 
готові були задовольнятися простішою і легшою справою – отриманням вражень, 
можливо, навіть не дуже глибоких і не підкріплених ґрунтовним і серйозним 
аналізом. 

Після Жовтневої революції 1917 р. і скасування суду присяжних аж до 1922 р., в 
законодавчих актах про організацію кримінального судочинства не містилося 
регламентації питань доказового права. Хоча вимога оцінки доказів на внутрішнє 
переконання суддів, спираючись на соціалістичну правосвідомість, була 
проголошена радянським правом з перших же днів його існування. 

Вже в Декреті № 1 від 24 листопада 1917 р. про суд була підкреслена особлива 
роль “революційної правосвідомості” в діяльності суду. Далі на це неодноразово 
було указано і в інших декретах [9]. 

Проводячи чітку орієнтацію на внутрішнє переконання суддів при оцінці 
доказів, перші декрети прямо не називали внутрішнє переконання як критерій 
оцінки доказів. Це було зроблено в КПК 1927 р., який проголосив принцип оцінки 
доказів за внутрішнім переконанням заснованим на розгляді всіх обставин справи в 
їх сукупності. 

Разом з тим потрібно зазначити, що в радянському кримінальному процесі 
існувала теорія “об’єктивізації”, відповідно до якої речові докази, документи, 
висновки експертів володіли більшою доказовою силою, ніж свідчення очевидців. 

У 1920–1940 рр. радянські юристи судове переконання розуміли не як принцип 
оцінки доказів, а як критерій істини в кримінальному судочинстві [10]. 

Але в 1955–1966 рр., піддавши критиці розуміння внутрішнього переконання як 
критерію істини і виходячи з положень діалектичного матеріалізму, довели, що 
єдиним критерієм істини в кримінальному судочинстві може бути практика [11]. 

З проведеного аналізу законодавства і процесуальної літератури доходимо 
висновку, що в радянському кримінальному процесі був встановлений принцип 
вільної оцінки доказів суддями за їх внутрішнім переконанням на підставі 
об’єктивних даних. Інакше кажучи, як суб’єктивне за суб’єктом, внутрішнє 
переконання повинне бути об’єктивним за своїм змістом. 

Практичним здійсненням цього принципу було те, що закон вимагав 
обґрунтування переконання всесторонньо дослідженими доказами. 

На сьогодні вітчизняна теорія доказів розглядає оцінку доказів за внутрішнім 
переконанням в діалектичній єдності об’єктивного і суб’єктивного доказу для суду, 
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прокурора, слідчого й особи, що проводить дізнання, який не має наперед 
встановленої сили. 

__________________________ 
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Організуючий, орієнтуючий характер методологічного підходу, що є формою 

використання сторонніх пізнавальних засобів у правових теоретико-прикладних 
дослідженнях, забезпечує той ступінь свободи, який необхідний для обрання 
категоріального апарата, еквівалентного досліджуваній проблематиці. Шуканими 
пізнавальними засобами можуть виступати не лише елементи поняттєво-
концептуального ладу юридичної науки, що фіксують позитивне теоретичне знання. 
Цю функцію можуть виконувати й ті філолофсько-правові, теоретико-правові, 
галузеві пізнавальні засоби, які відображають деяку специфіку юридичного 
пізнання. Такого роду правові категорії виконують, крім основного (змістовного) 
навантаження, роль актуалізованих дослідницьких схем, конструкцій, сукупності 
розповсюджених у юриспруденції дослідницьких операцій і процедур. Йдеться про 
конструкції типу механізм правового регулювання, склад правовідносин та ін. 

А.С. Автономов, підкреслюючи специфіку пізнавальної функції, виконуваної 
поняттями й категоріями в правових дослідженнях, зазначає ось що: “Поняття 
фіксує найбільш істотні відмітні ознаки об’єкта (як загальні, так і специфічні). 
Іншими словами, це опис деякого змісту, що розкриває не тільки зовнішні 
особливості об’єкта, але й внутрішні закономірності його існування. Категорія 
націлена головним чином на організацію процесу пізнання, виділення одного з 
вузлових моментів цього процесу. Тому в категорії розкриття змісту об’єкта – не 
самоціль, воно підпорядковується вирішенню завдання виявлення й дослідження 
законів існування конкретної дійсності або великої області цієї дійсності й, отже, з 
необхідністю вимагає визначення місця й ролі даного об’єкта серед явищ і відносин 
цієї конкретної дійсності” [1]. 

Обрання правової категорії (групи категорій) такого характеру залежить, 
здебільшого, від її евристичного потенціалу й від повноти відображення в ній 
конкретних пізнавальних завдань. Насамперед йдеться про актуальну й потенційну 
характеристики гарантій прав особи. Їхня розробка можлива в межах юридичних 
категорій (дослідницьких схем), що відображають статику й динаміку гарантій прав 
особи. Серед таких багатофункціональних категорій: механізм правового 
регулювання (предмет, метод, процес правового регулювання – за В.Д. Сорокіним), 
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ціль правового регулювання, ефективність правового регулювання, правові 
принципи, правовий статус (режим), правовідносини. Усі названі правові категорії 
справедливо визначають (Н.М. Оніщенко, Л.Б. Тіунова, В.Д. Сорокін та ін.) як 
провідні пізнавальні засоби правового системного об’єкта в його русі 
(функціонуванні, розвитку). Причому особливу увагу звернено на правовідносини, 
що опосередковують системну категорію зв’язку, і на правові принципи, що 
відображають сутність категорії структури. 

У виявленні категорії, що слугує єдиною дослідницькою схемою, потрібно 
враховувати загальну характеристику самого об’єкта дослідження. Це й зрозуміло, 
оскільки галузева система гарантій прав особи вбудовується в системні об’єкти 
вищого порядку – галузевий процесуально-правовий, і відповідно, загальноправовий 
механізм забезпечення прав і свобод особи. Саме вони фактично задають такі 
системотворні чинники, як цілі й методи регулювання. Переважними завданнями в 
такій характеристиці є: по-перше, розкриття основних робочих властивостей 
системи гарантій прав особи, які обов’язково повинні бути відображені в 
залучуваній дослідницькій схемі. По-друге, одночасно повинні розглядатися 
зовнішні сторони прояву галузевої процесуальної системи гарантій прав особи. Їхнє 
розкриття передбачає аналіз взаємодії із системою вищого порядку, своєрідним 
зовнішнім середовищем, яким є загальноправова й конституційно-правова система 
гарантій прав особи. 

Аналіз розглянутих підходів до вивчення гарантій прав особи свідчить про те, 
що предметне розгортання проблематики процесуального забезпечення прав особи 
органічно пов’язане з характеристикою як статичних, так і динамічних зв’язків 
системи гарантій прав особи. Тому категорія механізму правового регулювання, 
очевидно, є оптимальною дослідницькою схемою. Зазначимо, що сама категорія 
“механізм правового регулювання” є об`єктом богатьох наукових досліджень. Вона 
протягом кількох років привертала увагу С.С. Алексєєва, А.В. Малько, 
С.П. Маврина, В.Н. Протасова, Е.Г. Лук’янової та інших вчених, а на галузевому 
(кримінально–процесуальному рівні) її детально вивчав Л.Б. Зусь. Однак питання 
щодо розуміння цієї категорії як своєрідної дослідницької схеми в галузєвих 
дослідженнях з правозахисної проблематиці вивчено ще недостатньо. Тому це 
питання, а саме – значення категорії механізму правового регулювання в 
методології дослідження правозахисної тематики на кримінально-процесуальному 
рівні вважаємо дійсно важливим й актуальним. 

Ця категорія відображає сферу реальності правого системного об’єкта 
незалежно від його рівня (система права, галузь права, інститут права, норма права). 
Тут, однак, потрібно врахувати застереження, висловлене в теорії права з приводу 
розуміння методологічної функції загальнотеоретичних понять і категорій. Їхня 
пізнавальна цінність зумовлена не стільки названою здатністю (фіксацією на рівні 
теоретичних абстракцій сутнісних характеристик і зв’язків досліджуваного об’єкта), 
скільки потенціалом для розробки методологічних засобів вивчення конкретної 
наукової проблеми. Розвиваючи це твердження, В.М. Сирих підкреслює, що 
справжня методологічна роль правових абстракцій, теоретико-понятійного апарата 
правознавства “полягає не в тому, що вони виступають засобом відображення 
сутнісних, закономірних сторін, зв’язків правових явищ, а в тому, що на основі цих 
знань розробляються правила, принципи застосування понять і категорій у 
конкретних пізнавальних процедурах” [2]. 
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Цю позицію поділяють й вітчизняні фахівці. Н.І. Панов, виділяючи групи 
доктринальних і легальних правових понять, що обслуговують юридичну науку й 
практику, підкреслює, що “методологічне значення понять і категорій юридичної 
науки полягає в тому, що вони є засобом, інструментарієм пізнання державно-
правових явищ. За їхньою допомогою правова реальність, з одного боку, 
препарується (розкривається), а з іншого боку – відображається в 
систематизованому логіко-гносеологічному контексті. На підставі наявних знань 
розробляються правила й прийоми оперування поняттями в конкретних 
пізнавальних процедурах, у процесі руху до нового наукового знання. Самі по собі, 
поза цим методологічним аспектом діяльності суб’єкта, що пізнає, наукові 
абстракції не можуть дати нових знань, вони лише відображають певний зріз 
(рівень) таких. Отже, вони не можуть виступати як самостійний й специфічний 
метод пізнання права. Методологічний аспект категорій права і його галузей 
проявляється в їхній системності, взаємозумовленості, а також у їхній динаміці й 
тенденції до розвитку й удосконалення” [3]. 

Питання щодо пошуку робочої категорії, що відображає сутнісні сторони 
досліджуваного явища й виступає теоретичною моделлю, що фіксує структуру й 
системні зв’язки між елементами, пов’язане з низкою методологічних установок 
загальної теорії права. Йдеться про саме розуміння значення, місця системного 
підходу в групі методів теоретичного пізнання права. Потрібно взяти до уваги 
головні положення методів емпіричного й теоретичного пізнання правових явищ, 
що розроблялися свого часу радянською теорією права на основі теорії діалектики, 
чиї ослаблені позиції в сучасній методології правознавства відновлюються в 
окремих працях, публікаціях останніх років українських і російських авторів 
(П.М. Рабінович, 2002 [4]; В.М. Сирих, 2000; ін. [5]). Підкреслюючи багатомірність 
діалектики, П.М. Рабінович – керівник Львівської лабораторії АПНУ з прав людини 
– пише, що більшість сучасних підходів і методів юридичної науки у своєму 
оновленому звучанні – не що інше, як сучасна конкретизація класичних принципів і 
вимог діалектики, метафорично визначеної вченим як “вічнозелена” пізнавальна 
парадигма суспільствознавства [6]. 

Суть питання ось в чому: по-перше, практично повне, об’єктивно зрозуміле 
зникнення з більшості сучасних наукових джерел із загальної теорії й методології 
права згадок про принципи й методи наукового пізнання правової дійсності, що 
розроблялися на основі діалектичного матеріалізму, не звільняє від обов’язку 
врахувати критичні зауваження, висловлені окремими вченими на адресу 
системного підходу в період його становлення. Суть цих зауважень, відтворених 
В.М. Сирих [7] через більш ніж 30 років після початку активної розробки 
системного підходу в суспільствознавстві, полягає ось в чому: насамперед, – 
обмежений потенціал системного методу під час вирішення конкретних наукових 
проблем, під час виявлення специфічних змістовних і сутнісних сторін правових 
явищ. також, – нерозвиненість власного методологічного змісту системного підходу, 
що веде до запозичення в прямому або модифікованому вигляді принципів 
діалектичної логіки. Далі – зосередження змістовної матриці дослідницьких 
принципів системного підходу в положеннях діалектичного матеріалізму й 
діалектичної логіки. І врешті-решт, слабка розробка взаємозв’язку системного 
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підходу з іншими методами теоретичного пізнання права, серед яких у монографії 
В.М. Сирих акцентовано на методі прямування від абстрактного до конкретного. 

Однак, уже наприкінці 80-х років принцип системності з його спрямованістю на 
стабільність і синхронність в існуванні об’єкта, що лежить в основі системного 
підходу, розглядався відносно до принципу причинності – основи філософії 
детермінізму – на основі взаємної додатковості, а відносно до діалектичного 
принципу загального зв’язку явищ – як його видовий (поряд з генетичними 
причинними зв’язками) прояв, що відображає системну кореляцію. У спеціальній 
літературі того періоду (А.Г. Спіркін, 1988), окрім критики чинників абсолютизації 
системного підходу [8], цілком чітко зазначені критерії й позиції його сумісності з 
однією з основних ідей діалектики – принципом розвитку [9]. До того ж саме 
системний підхід, що є способом поглибленого розуміння традиційної діалектичної 
проблематики частини й цілого, слугує для відображення всіх складностей й 
найтонших нюансів діалектики цілого й частини, розкривати й вирішувати 
пов’язану із цими категоріями і їхнім співвідношенням проблематику [10]. 

Тому очевидно, що питання про “запозичення” системним підходом принципів 
діалектичної логіки й пізнавальних методів діалектичного матеріалізму зайве. 
Наявність в основі системного підходу діалектичної пари “частина–ціле” природно 
передбачає істотну роль у формуванні самостійного методологічного напряму саме 
діалектичних принципів і методів пізнання, скоректованих з урахуванням специфіки 
пізнавальних цілей системного підходу, його орієнтації на виявлення корелятивних 
зв’язків. Крім того, у виданнях і публікаціях останніх років із загальної теорії права, 
що стосуються питань сучасної методології правознавства [11], підкреслено високий 
потенціал системного підходу, що вибудовує дослідницький процес і надає 
необхідний інструментарій – категоріально-понятійний апарат загальної теорії 
систем. 

Не можна не відзначити й ту обережність, з якою в теорії права (В.М. Сирих 
[12]) ставляться до формально-логічного розгортання загальнотеоретичних понять 
при вивченні правових явищ меншого порядку. Однак завдання, покладене на 
поняття механізму правового регулювання, інше. Функція цього поняття в межах 
системного підходу – зафіксувати в ідеальній моделі структуру дослідження, що 
відображала б правовий об’єкт у його динаміці. Крім того, залучення в методичних 
цілях спеціальних юридичних понять, вироблених у результаті рефлексії теорії 
права, становить зміст одного з окремо-наукових юридичних методів – спеціально-
юридичного методу, який залишається актуальним як в українському, так і в 
російському правознавстві. Причому особлива методологічна роль поняття 
механізму правового регулювання [13] з очевидністю простежується з аналізу низки 
цраць останнього часу. 

Грані опанування механізму правового регулювання як категорії юридичної 
науки визначаються завданням виявити структуру вивчення такого правового 
явища, як процесуальне забезпечення прав особи. Підкреслюючи пізнавальну роль 
категорій, С.А. Автономов зазначає, що “категорія націлена головним чином на 
організацію процесу пізнання, виділення одного з вузлових моментів цього 
процесу” [14]. Успішність вирішення цього завдання залежить від розуміння того 
комплексу теоретичних засобів, що формує понятійний апарат категорії механізму 
правового регулювання, і який дає змогу розкрити специфіку галузевого 
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процесуально-правового механізму регулювання відносин у сфері забезпечення прав 
особи. 

У теорії права ця категорія пройшла шлях загальнотеоретичного й галузевого 
становлення [15]. Вона має самодостатній науковий потенціал і вміщує в понятійний 
ряд, що розкриває основні сторони категорії правового регулювання. Категорія 
правового регулювання виступає засобом пізнання для розкриття специфіки 
динаміки права, і є наскрізною в понятійному ряді, що представлений поняттями: 
механізм правового регулювання, тип регулювання, правовий режим, метод 
регулювання, а також іншими динамічними структурами [16]. С.С. Алексєєв 
підкреслює, що категорія правове регулювання, яка має першорядне ключове 
значення для правознавства, найбільш пристосована для реалізації нової наукової 
перспективи, “нового кута зору” на право, оскільки “по-перше, виражає напружену 
динаміку права, що реалізує його силу, енергію, спрямовану на досягнення 
правового результату (в остаточному підсумку – вирішення життєвих ситуацій, “що 
потребують права”); по-друге, здійснюється за допомогою системи засобів, що 
утворюють не просто комплекси, багатоелементні утворення, а “ланцюжки”, 
послідовно зв’язані в ланки структури в динаміці” (курс. авт. –– Ю.Г.) [17]. 

Отже, пізнавальна цінність категорії “правове регулювання” і її понятійного 
ряду зумовлена здатністю відображати динамічні характеристики правових 
системних об’єктів різного рівня. Ця якість виявляється ось в чому: за допомогою 
названих понять і в межах їхньої структури можливо розглядати те, що 
С.С. Алексєєв називає “динамічним інструментарієм” правового регулювання, тобто 
аналіз “особливого, властивого тільки праву механізму, усього комплексу 
динамічних систем і структур, покликаних юридично гарантувати досягнення 
правових завдань у рамках певних типів, моделей юридичного впливу на суспільні 
відносини” [18]. 

Цей підхід до визначення змісту методологічної функції категорій “правове 
регулювання”, “механізм правового регулювання” тощо – актуальна в теорії права 
інструментальна концепція, що її активно розвивають представники російської 
юридичної науки [19]. Як зазначає С.С. Алексєєв, поняття механізму правового 
регулювання, як і поняття правового регулювання “у рамках правознавства являє 
собою важливу загальнотеоретичну категорію, що характерна саме для 
інструментального (притому у динамічному ракурсі) трактування права”. 
Поєднуючи різні сегменти правової реальності – правові засоби, пов’язані з 
нормативно-правовою регуляцією (норми, правовідносини, юридичні акти, 
суб’єктивні права, обов’язки й ін.) у концептуальну цілісність, правова абстракція 
“механізм правового регулювання” дає змогу одночасно представити їх у 
системному вигляді. Тому з’являється можливість “висвітлити специфічні функції, 
які виконують ті або інші юридичні “інструменти” у правовій системі; їхні 
особливості як правових засобів, показати їхній зв’язок між собою, їхню взаємодію” 
[20]. Викладене С.С. Алексєєвим бачення методологічного значення розглянутого 
поняття зосереджено в найбільш загальній авторській дефініції – “узята в єдності 
система правових засобів [21], за допомогою якої забезпечується результативний 
правовий вплив на суспільні відносини” [22]. 
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Інтегруюча роль механізму правового регулювання, у межах якого поєднуються 
й структуруються різноманітні правові засоби, що забезпечують результативність 
всіх етапів правового регулювання, підкреслює С.П. Маврін. На його думку, 
“механізм правового регулювання суспільних відносин здатний ефективно 
виконувати свою роль тільки в тому випадку, коли він, умовно мовлячи, 
укомплектований всіма необхідними елементами, у число яких входять: а) правові 
засоби впливу на суб’єктів права; б) правові засоби, що забезпечують дію права; 
в) правові засоби реалізації права; г) правові засоби забезпечення поводження 
суб’єктів права. Наведена класифікація правових засобів має основою по суті справи 
стадії правового регулювання” [23]. 

Ця класифікація характеризує якісний склад правового інструментарію не 
тільки у функціонально-цільовому аспекті; вона відображає найбільш загальні 
компоненти самого механізму правового регулювання – статичну й динамічну 
частини. Статична частина, що включає всі заборони, дозволи й розпорядження, а 
також самі джерела права, у яких вони містяться, фіксує ідеальні моделі 
“поводження учасників суспільних відносин, які мають загальнообов’язкове 
значення у випадках їхнього закріплення в централізованих нормативних джерелах 
права й групове або персоніфіковане значення у випадку закріплення в локальних 
нормативних або договірних джерелах права” [24]. Однак, – продовжує С.П. Маврін, 
– наскільки статична частина механізму – тільки вихідна база для всього правового 
регулювання, настільки “вона неминуче повинна доповнюватися динамічною 
частиною, що включає комплекс правових засобів, покликаних сприяти втіленню в 
реальне поводження людей тих ідеальних правових моделей, які містяться в 
джерелах права” (курс. авт. – Ю. Г.) [25]. 

Динамічна частина механізму охоплює, відповідно, три блоки правових засобів. 
Перший – правові засоби, що забезпечують дію права й включають: юридичні 
факти, правовідносини, суб’єктивні права і юридичні обов’язки. Другий – правові 
засоби реалізації права, тобто засоби, що забезпечують використання прав, 
дотримання заборон, виконання обов’язків суб’єктами правовідносин, а також 
засоби, що забезпечують правозастосовну діяльність відносно цих суб’єктів, 
здійснювану уповноваженими органами або особами. Третій – правові засоби 
забезпечення поводження суб’єктів права, якими можуть бути стимулювання й 
негативна відповідальність. Крім того, самостійною основою розрізнення правових 
засобів регулювання відносин, що входять до предмету конкретної галузі права, 
виступає, на думку С.П. Мавріна, їхнє юридичне значення. Залежно від цього 
критерію автор, поділяючи позицію В.І. Курилова [26], виділяє засоби загального, 
галузевого, локального й індивідуального характеру, підкреслюючи принципову 
можливість виділення на основі цих рівнів правового регулювання відповідних 
правових механізмів [27]. 

Інші прихильники інструментального напряму в теорії права також звертають 
увагу на органічний зв’язок категорій механізму правового регулювання й правових 
засобів. До визначення механізму правового регулювання вони залучають поняття 
інтерес суб’єкта права, перешкода задоволенню інтересу суб’єкта права: “механізм 
правового регулювання – це система правових засобів, організованих найбільш 
послідовним чином з метою подолання перешкод, що стоять на шляху задоволення 
інтересів суб’єктів права” [28]. 
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А.В. Малько, ґрунтуючись на представленні правового регулювання як 
управлінського процесу, виділяє такі його основні позиції: по-перше, інтерес 
суб’єкта права, що розглядається як позитивно орієнтоване прагнення суб’єкта. По-
друге, перешкода досягненню інтересу, що визначається як безліч типологічних 
чинників, що ставлять перешкоду до процесу упорядкування соціальних зв’язків і, 
які діють у суперечності з правовими цілями й принципами. По-третє, мета 
механізму правового регулювання, що розуміється як забезпечення 
безперешкодного руху інтересів суб’єктів до цінностей, інакше кажучи, юридична 
гарантованість їхнього справедливого задоволення. При цьому, А.В. Малько 
визначає мету як головну змістовну ознаку, що пояснює значимість категорії 
механізму правового регулювання й доводить, що роль цього правового системного 
засобу – в “знятті можливих перешкод, що стоять на шляху здійснення інтересів 
суб’єктів”. Сам же механізм правового регулювання визначається як специфічний 
“канал”, що з’єднує інтереси суб’єктів із цінностями й доводить процес керування 
до логічного результату. Далі, по-четверте, засоби досягнення мети. Вони 
включають різні за своєю природою й функціями юридичні засоби, об’єднані на 
основі загальної мети в єдину систему з певним ієрархічним упорядкуванням. Самі 
засоби досягнення мети – це формальна ознака механізму правового регулювання, 
“яка свідчить про те, що названий механізм є комплекс правових елементів, з одного 
боку, різних по своїй природі й функціям, а з іншого, – все ж таки взаємопов’язаних 
загальною метою в єдину систему. МПР показує, як працює та або інша ланка при 
досягненні його цілей, дозволяє виділити основні, ключові, опорні юридичні 
інструменти, що займають певне ієрархічне положення серед всіх інших”. 
Підкреслюючи соціальну цінність системності механізму правового регулювання, 
системності зв’язків між утворюючими його елементами, А.В. Малько пише, що 
“механізм правового регулювання (МПР) саме і є така система правових засобів, що 
дозволяє найбільш послідовно і юридично гарантовано боротися з перешкодами, 
тому що окремо взяті юридичні інструменти цього повною мірою забезпечити не 
зможуть”. Нарешті, по-п’яте, дієвість механізму правового регулювання розглянута 
як результативність, ефективність, тобто що представляється через характеристики, 
які фіксують його якість, соціальну цінність. Ця ознака відображає розуміння 
механізму правового регулювання як управлінський процес, що слугує для 
забезпечення ефективності правової форми, яка найбільшою мірою утворює режим 
сприяння розвитку змісту корисних суспільних відносин [29]. 

Остання ознака прямо пов’язана з проблематикою типів правового 
регулювання, правових режимів і тим, що С.С. Алексєєв назвав моделями побудови 
правового матеріалу [30]. Крім того, теорія права в перелік пунктів динамічної 
характеристики механізму правового регулювання – ціль, система засобів, 
ефективність – включає структуру процесу правового регулювання. У 
С.С. Алексєєва – це ланки механізму правового регулювання: юридичні норми, 
правовідносини, акти реалізації прав і обов’язків і, у низці випадків, індивідуальні 
розпорядження або акти застосування права [31]. У А.В. Малько розглянено стадії й 
елементи механізму правового регулювання, зокрема: норма права, юридичний факт 
або фактичний склад, зафіксований в організаційно-виконавчому 
правозастосовному акті, правовідносини, акти реалізації прав і обов’язків, і як 
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факультативний елемент, стадії – охоронний правозастосовний акт [32]. У 
Н.Г. Александрова досліджено ланки механізму правового регулювання. Сюди 
включені: встановлення правового статусу особи, додання відомим видам життєвих 
фактів значення юридичних фактів, визначення моделей правовідносин, 
встановлення мір правової охорони і юридичної відповідальності [33]. В 
авторського колективу на чолі з В.Д. Переваловим – елементи механізму правового 
регулювання, що виконують свої регулятивні функції, тобто норми права, 
нормативно-правові акти, правовідносини, акти реалізації й застосування права, а 
також правосвідомість і режим законності [34]; ін. [35]. 

Викладені позиції, у межах яких в теорії права розкривається сутність 
механізму правового регулювання, фактично виступають елементами цієї категорії в 
її методологічному, пізнавальному аспектах, тобто елементами механізму правового 
регулювання як схеми дослідження. Зв’язок цих елементів і основних позицій 
системного підходу в їхній загальноправовій інтерпретації очевидний. Значимість 
перелічених позицій полягає в тому, що, з одного боку, перед нами фактично – 
структура завдань дослідження механізму правового регулювання конкретних 
відносин, а з іншого боку – зміст цих завдань, що предметно орієнтують у вивченні 
цього правового явища. 

Інструментальний підхід в теорії права свідчить про провідну технологічну роль 
категорії “механізм правового регулювання” і її видових варіантів у реалізації 
системного підходу стосовно вивчення кримінально-процесуального забезпечення 
прав особи. 
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ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО  

ЕТАПУ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВИ СУДОМ 
АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ 

СУДОЧИНСТВОМ УКРАЇНИ 
 

В. Мармаш 
 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

 
Вперше у кримінально-процесуальній літературі визначено завдання та 

значення процесуального етапу попереднього розгляду справи судом апеляційної 
інстанції та розкрито його значення для досягнення як завдань стадії апеляційного 
провадження, так і загальних завдань кримінального судочинства, визначених у 
ст. 2 КПК України. 

Ключові слова: процесуальний етап попереднього розгляду справи судом 
апеляційної інстанції, завдання процесуального етапу попереднього розгляду 
справи судом апеляційної інстанції. 

 
З моменту запровадження у 2001 р. апеляційна форма перегляду судових 

рішень за кримінальним судочинством України стала предметом численних 
наукових досліджень серед вітчизняних учених-процесуалістів. І це зрозуміло, якщо 
брати до уваги гостру потребу правозастосовчої практики в науковому осмисленні 
нового правового інституту для правильного застосування його правових норм, а 
також актуальність завдання подальшого реформування кримінального судочинства 
в Україні з наступним прийняттям нового КПК України, що неможливо без 
побудови досконалої системи перегляду та перевірки судових рішень. 

Стосовно стадії апеляційного провадження, обсяг наукових досліджень її на 
сьогодні видається поки-що недостатнім. Зокрема, стадія апеляційного 
провадження, як і будь-яка інша самостійна стадія кримінального процесу, 
складається з низки послідовних етапів процесуальної діяльності, кожний із яких, 
своєю чергою, може складатися із декількох частин. Такими етапами, на наш 
погляд, є: 

1) апеляційне оскарження судових рішень – починається з моменту 
надходження до суду першої інстанції апеляції на прийняте ним рішення та 
закінчується прийняттям рішення про залишення апеляції без розгляду чи 
направленням справи для її розгляду в суді апеляційної інстанції; 

2) попередній розгляд справи судом апеляційної інстанції – починається з 
моменту надходження справи до суду апеляційної інстанції та закінчується 
винесенням одного з рішень, передбачених у ст. ст. 357–359 КПК України; 

3) розгляд справи по-суті у суді апеляційної інстанції – починається із виконан-
ня підготовчих дій до судового засідання та закінчується винесенням одного із рішень, 
передбачених ст. 366 КПК України. 
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І якщо на початковому та завершальному етапах стадії апеляційного 
провадження було акцентовано достатню увагу в юридичній літературі, то 
процесуальний етап попереднього розгляду справи судом апеляційної інстанції 
практично не був предметом наукових досліджень. Інститут попереднього розгляду 
справи судом апеляційної інстанції є новим для вітчизняного законодавства. Не 
існувало його аналогу і в системі “радянської касації”. Разом з тим, завдання, 
характерні для процесуального етапу попереднього розгляду справи судом 
апеляційної інстанції, а також питання, які вирішуються в ході його проведення, не є 
новими для вітчизняного законодавства. Зазначені питання, хоч і не в процесуальній 
формі судового засідання за участю учасників процесу, суди вирішували і раніше. 

А тому, здавалось, теоретичне питання визначення завдань та функцій 
досліджуваного етапу процесуальної діяльності набуває прикладного змісту, 
оскільки це дає змогу суддям зрозуміти його призначення та повною мірою 
здійснити власні повноваження, а сторонам реалізувати свої права та законні 
інтереси. 

Визначаючи структуру стадії апеляційного провадження, ми вже зазначали, що 
попереднім щодо досліджуваного нами етапом цієї стадії є етап апеляційного 
оскарження судових рішень. Відносно часових меж (початку та звершення) цього 
процесуального етапу немає однозначної позиції у юридичній літературі. А 
з’ясування зазначеного питання є необхідною умовою правильного визначення 
завдань попереднього розгляду справи судом апеляційної інстанції. 

З цього приводу, зокрема, О.Ю. Костюченко зазначала, що в межах 
апеляційного оскарження як невід’ємної частини апеляційного провадження можна 
виділити такі етапи: 1) ознайомлення з рішенням суду і його оцінка; 2) складання 
апеляції; 3) подання апеляції [1, с. 45]. Отож, можна зробити висновок, що автор 
початковим моментом етапу апеляційного оскарження визначає дії учасників 
процесу ще до моменту внесення ними апеляції, а кінцевим – не рішення суду щодо 
залишення апеляції без розгляду чи направлення справи у суд апеляційної інстанції, 
а сам факт подання апеляції. Щоправда, в іншій частині роботи О.Ю. Костюченко 
фактично спростовує цю тезу, стверджуючи: “Апеляційне оскарження є першим 
етапом апеляційного провадження і полягає у поданні апеляції до суду. Воно є 
приводом до початку апеляційного провадження” [1, с. 42]. 

Протилежну крайню позицію з цього питання займав А.Л. Ципкін, який 
відносно до інституту “радянської касації” вважав, що “принесенням касаційної 
скарги закінчується провадження у суді першої інстанції. В кримінально-
процесуальних кодексах союзних республік оскарження та опротестування вироків 
включено у розділи, присвячені не провадженню в суді першої інстанції, хоч цілий 
ряд положень, пов’язаних із принесенням касаційних скарг, протестів, регулює 
діяльність суду першої інстанції: скарги й протести, як правило, подаються до суду 
першої інстанції, повідомлення про надходження скарг та протестів здійснюється 
судом першої інстанції, протягом строку на касаційне оскарження справа повинна 
знаходитись в суді першої інстанції та не може бути витребувана із суду, і учасники 
процесу можуть тут ознайомлюватись із провадженням у справі та наявними 
скаргами чи протестом. Суду першої інстанції надано право відновлювати 
пропущений строк або відмовити у його відновленні” [2, с. 10]. Отже, на підставі 
того, що деякі дії, пов’язані з оскарженням судових рішень, покладені законом на 
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суд, що розглянув справу у першій інстанції, автор робить висновок, що етап 
оскарження судових рішень є завершальним моментом провадження у суді першої 
інстанції. 

Такий висновок був підданий обґрунтованій критиці з боку І.Д. Перлова: 
“Діяльність суду першої інстанції закінчується постановленням і проголошенням 
вироку. Загальновизнано, що згідно із законом судовий розгляд складається з п’яти 
самостійних частин, його завершує постановлення та проголошення вироку. Якщо 
сприйняти позицію А.Л. Ципкіна, то необхідно буде формулювати нову, шосту 
частину, яка називається касаційне оскарження і опротестування вироку. Однак за 
своїм характером ця діяльність, хто б не брав участь у її здійсненні, вже не належить 
до судового розгляду справи, а відповідно, до діяльності суду першої інстанції. За 
своїм характером та юридичною природою касаційне оскарження й опротестування 
вироку належить до касаційного провадження, що є самостійною стадією процесу, 
яка слідує за стадією судового розгляду... Касаційне провадження порушується з 
моменту подання касаційної скарги чи протесту [3, с. 31]. 

Апеляційне провадження як самостійна стадія кримінального процесу також, на 
наш погляд, починається з моменту подання апеляції на рішення суду першої 
інстанції. Відтоді починається і початковий її етап – апеляційне оскарження судових 
рішень. Тому ми не можемо погодитись із позицією О.Ю. Костюченко, що в межах 
процесуального етапу апеляційного оскарження як складової стадії апеляційного 
провадження можна виділити частини: ознайомлення з рішенням суду та його 
оцінка; складання апеляції; подання апеляції. Процесуальні дії, що вчиняє суд 
першої інстанції після постановлення вироку та до подання апеляції на судове 
рішення (вручення копії судового рішення засудженому, виготовлення та надання 
можливості учасникам процесу ознайомитися з протоколом судового засідання, 
подання до нього зауважень та їх розгляд, надання можливості ознайомлення з 
матеріалами справи протягом строку на апеляційне оскарження) спрямовані на 
забезпечення (є гарантією) права учасників процесу на апеляційне оскарження 
судових рішень. Але вчиняються вони до початку стадії апеляційного провадження, 
до моменту апеляційного оскарження судового рішення та не залежать від факту 
такого оскарження. Зокрема, суддя зобов’язаний здійснити ці процесуальні дії 
навіть у випадку, якщо апеляція на судове рішення жодним із учасників процесу 
подана не буде. 

Стадія апеляційного провадження та її етап апеляційного оскарження судових 
рішень починається з моменту подання одним із учасників процесу апеляції на 
рішення суду першої інстанції. З цього моменту у судді та учасників процесу 
виникає низка прав та обов’язків. Зокрема, учасники процесу мають обов’язок 
дотримання процесуального порядку, строків, форми та змісту апеляційного 
оскарження судових рішень, а також вимог закону щодо предмета та суб’єктів права 
на апеляційне оскарження. У суду першої інстанції, своєю чергою, виникають 
обов’язки: 

– здійснювати контроль за дотриманням учасниками процесу порядку, строків, 
форми та змісту апеляційного оскарження судових рішень; 

– вчинити низку дій щодо організації та підготовки до апеляційного розгляду 
кримінальної справи (зокрема, повідомлення учасників процесу про надходження 
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апеляції та надання можливості ознайомитися з нею чи одержати її копію, 
забезпечення можливості учасникам процесу подати доповнення і зміни до апеляції, 
відкликати її, подати на неї заперечення, визначення дати апеляційного розгляду 
справи та повідомлення про неї заінтересованих осіб). 

Суворе дотримання перелічених процесуальних обов’язків судом та учасниками 
процесу – необхідна передумова проведення якісного та ефективного апеляційного 
розгляду кримінальної справи. Їх порушення є порушенням вимог кримінально-
процесуального закону, що можуть перешкодити досягненню завдання стадії 
апеляційного провадження – перевірці законності, обґрунтованості та справедливості 
рішень суду першої інстанції. З огляду на це, законодавець цілком слушно передбачив 
можливість суду, який розглядатиме справу в апеляційному порядку, на етапі 
попереднього розгляду справи проводити перевірку (контроль) дотримання судом 
першої інстанції та учасниками процесу вимог процесуального закону. 

Суддя-доповідач на етапі попереднього розгляду справи судом апеляційної 
інстанції також проводить перевірку (контроль) наявності інших процесуальних 
перешкод для розгляду справи в апеляційному порядку, зокрема, наявності підстав 
для зупинення чи закриття провадження. 

І, нарешті, в ході попереднього розгляду справи судом апеляційної інстанції 
можуть виконувати ряд дій організаційного та підготовчого характеру, що згідно з 
положеннями кримінально-процесуального закону належать до його компетенції, і 
не могли бути вирішені раніше судом, що розглянув справу по першій інстанції, на 
етапі апеляційного оскарження судових рішень. Серед них особливо слід виділити 
характерні саме для суду апеляційної інстанції широкі можливості судді-доповідача 
як за власною ініціативою, так і за клопотанням учасників процесу на отримання 
нових доказів. Для цього в ході попереднього розгляду справи він наділений правом 
у необхідних випадках визначити доцільним проведення судового слідства в 
повному обсязі чи частково, має право витребувати нові докази, викликати нових 
свідків, давати доручення судові, що розглянув справу у першій інстанції, про 
виконання окремих процесуальних дій. 

Отож, на підставі вищенаведеного, можемо сформулювати такі завдання 
процесуального етапу попереднього розгляду справи судом апеляційної інстанції: 

1. Перевірка (контроль) дотримання судом першої інстанції після проголошення 
вироку у справі вимог кримінально-процесуального закону, пов’язаних із 
забезпеченням права на апеляційне оскарження учасникам процесу. Це завдання 
зумовлює необхідність з’ясування таких питань в ході попереднього розгляду 
справи судом апеляційної інстанції: 

– чи було вручено засудженому, виправданому копію вироку у справі; 
– чи був вчасно виготовлений та підписаний головуючим та секретарем 

судового засідання протокол судового засідання; 
– чи була надана можливість учасникам процесу ознайомитись із протоколом 

судового засідання, подати до нього свої зауваження, чи розглянуті ці зауваження; 
– чи надано учасникам процесу можливість ознайомлення з матеріалами справи 

протягом строку на апеляційне оскарження. 
У разі виявлення під час виконання цього завдання названих порушень 

кримінально-процесуального закону суддя-доповідач за результатами попереднього 
розгляду справи своєю мотивованою постановою повертає справу до суду, що 
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розглядав її по першій інстанції, для виконання вимог закону та усунення його 
порушень. 

2. Перевірка (контроль) дотримання судом, який по першій інстанції розглянув 
справу, вимог кримінально-процесуального закону на етапі апеляційного 
оскарження судових рішень, пов’язаних із перевіркою ним дотримання учасниками 
процесу порядку, строків, форми та змісту апеляційного оскарження судових 
рішень. Це завдання зумовлює необхідність вирішення таких питань: 

– чи перевірив суддя, що розглядав справу по першій інстанції, дотримання 
апелянтами вимог щодо строку на апеляційне оскарження; 

– чи перевірив він дотримання вимог щодо форми та змісту поданої апеляції. 
Якщо в ході попереднього розгляду справи судом апеляційної інстанції буде 

виявлено перелічені тут порушення закону, останній своєю постановою скеровує 
справу до суду, що розглядав її по першій інстанції, для усунення виявлених 
порушень процесуального закону. 

3. Перевірка (контроль) дотримання судом, який по першій інстанції розглянув 
справу, вимог кримінально-процесуального закону на етапі апеляційного 
оскарження судових рішень щодо вчинення необхідних дій організаційного та 
підготовчого характеру до апеляційного розгляду справи. Для виконання цього 
завдання суддя-доповідач в ході попереднього розгляду справи судом апеляційної 
інстанції з’ясовує такі питання: 

– чи були повідомлені учасники процесу про надходження апеляції на судове 
рішення; 

– чи була надана можливість учасникам процесу ознайомитись із нею або 
одртимати її копію; 

– чи була надана можливість заінтересованим особам подати на неї 
заперечення. 

У разі виявлення під час виконання цього завдання названих порушень 
кримінально-процесуального закону суддя-доповідач за результатами попереднього 
розгляду справи своєю мотивованою постановою повертає справу до суду, що 
розглядав її у першій інстанції, для виконання вимог закону та усунення його 
порушень. 

4. Перевірка (контроль) дотримання учасниками процесу вимог кримінально-
процесуального закону на етапі апеляційного оскарження судових рішень, які 
визначають порядок, строк, форму та зміст апеляційного оскарження судових 
рішень, а також вимог закону щодо предмета та суб’єктів права на апеляційне 
оскарження. Для реалізації цього завдання в ході попереднього розгляду справи 
судом апеляційної інстанції передбачено вирішення таких питань: 

– чи дотримано апелянтами строк на апеляційне оскарження; 
– чи дотримано вимоги щодо форми та змісту поданої апеляції. 
Якщо в ході попереднього розгляду справи суд апеляційної інстанції встановив 

одне із названих двох порушень процесуального закону, він мотивованою 
постановою повертає справу у суд, що розглянув її у першій інстанції, для усунення 
виявлених порушень закону; 

– чи дотримано вимоги щодо предмета та суб’єктів права на апеляційне 
оскарження. 
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Якщо на попередньому розгляді буде встановлено, що апеляція подана на 
судове рішення, яке не підлягає апеляційному оскарженню, або особою, яка не має 
на це права, суд апеляційної інстанції своєю постановою відмовляє у прийнятті 
апеляції до розгляду. 

5. Перевірка наявності інших процесуальних перешкод для розгляду справи в 
апеляційному порядку. На виконання даного завдання суддя-доповідач з’ясовує такі 
питання: 

– чи немає підстав для зупинення провадження у справі; 
– чи немає підстав для закриття апеляційного розгляду справи. 
Якщо перелічені процесуальні перешкоди для розгляду справи в апеляційному 

порядку будуть встановлені в ході попереднього розгляду справи, суд апеляційної 
інстанції у такому разі приймає рішення, відповідно, про зупинення провадження у 
справі чи закриття апеляційного розгляду справи. 

6. Організація та підготовка проведення якісного та ефективного апеляційного 
розгляду кримінальної справи. На виконання цього завдання в ході попереднього 
розгляду справи суд апеляційної інстанції може розглянути питання, передбачені 
ст. 358 КПК України, пов’язані з підготовкою справи до апеляційного розгляду: 

– про необхідність проведення судового слідства та його обсяг; 
– про витребування у необхідних випадках додаткових доказів; 
– про список осіб, які підлягають виклику в судове засідання; 
– про доручення суду першої інстанції; 
– про зміну, скасування або обрання запобіжного заходу; 
– про виклик у необхідних випадках перекладача; 
– про розгляд справи у відкритому чи закритому судовому засіданні; 
– про день і місце розгляду справи; 
– інші питання, які стосуються підготовчих дій до розгляду справи. 
За результатами вирішення перелічених питань суддя-доповідач виносить 

мотивовану постанову. 
Завдання попереднього розгляду справи судом апеляційної інстанції 

випливають із завдань більш високого рівня: із завдання стадії апеляційного 
провадження – перевірки законності, обґрунтованості та справедливості судових 
рішень, та загальних завдань кримінального судочинства, визначених у ст. 2 КПК 
України; та зумовлені специфікою досліджуваного етапу процесуальної діяльності. 

При виконанні окреслених специфічних завдань процесуальна діяльність на 
етапі попереднього розгляду справи судом апеляційної інстанції спрямована у двох 
напрямках (функції процесуального етапу попереднього розгляду справи судом 
апеляційної інстанції): 

1) контроль за попередньою процесуальною діяльністю, виявлення та усунення 
процесуальних перешкод до апеляційного розгляду кримінальної справи; 

2) підготовка та організація апеляційного розгляду справи у разі відсутності 
процесуальних перешкод для її розгляду чи їх усунення. 

У межах першої із поданих функцій даного етапу процесуальної діяльності 
(контрольної) вирішуються перші п’ять із визначених нами вище завдань. В межах 
другої функції (підготовчої) – останнє із завдань. Здійснення визначених функцій та 
виконання поставлених завдань в ході попереднього розгляду справи судом 
апеляційної інстанції покладене, передусім, на суддю-доповідача, який на цьому 
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етапі процесу виступає від імені суду як орган, що “веде кримінальний процес”. При 
цьому здійснення контрольної та підготовчої функцій відбувається в межах основної 
функції суду – правосуддя. 

Водночас, потрібно зазначити, що з цього приводу є і протилежні погляди. 
Зокрема, А.В. Шигуров стосовно стадії підготовки справи до судового засідання за 
чинним кримінально-процесуальним законодавством Російської Федерації вважав, 
що діяльність судді з розгляду справи на цій стадії судочинства не є правосуддям. 
Свою позицію обґрунтовував тим, що “аналіз питань, які вирішуються судом на 
стадії підготовки справи до судового засідання ... свідчить про те, що суддя на 
даному етапі судочинства не має права розглядати і вирішувати питання про 
винність чи невинність обвинуваченого”, тобто не вирішує справу по суті. А 
правосуддя, на його думку, це лише частина судочинства, що полягає у прийнятті 
актів судової влади, що вирішують спір по суті [4 с. 54–57]. 

Однак таке розуміння поняття правосуддя лише як кінцевого результату 
вирішення правового спору у суді безвідносно до процедури розгляду справи, що 
триває у часі, є надто звуженим та не ґрунтується на законі. Зокрема, ч. 2 ст. 1 
Закону України “Про судоустрій України” передбачає, що судова влада реалізується 
шляхом здійснення правосуддя у формі цивільного, господарського, кримінального, 
а також конституційного судочинств. А тому правосуддя у кримінальному 
судочинстві як один із видів правосуддя є здійснювана в особливій, встановленій 
законом процесуальній формі діяльність судів по розгляду і справедливому 
вирішенню кримінальних справ. Також неправильно, як це інколи роблять окремі 
науковці, обмежувати зміст поняття правосуддя виключно діяльністю суду першої 
інстанції. На підставі тієї ж ч. 2 ст. 1 Закону України “Про судоустрій України”, яка 
передбачає, що правосуддя здійснюється Конституційним судом України та судами 
загальної юрисдикції, до системи яких, як відомо, належать і суди, що здійснюють 
перегляд судових рішень – апеляційні, Верховний Суд України. Тому діяльність 
вищестоящих судів із перегляду судових рішень у кримінальних справах також є 
правосуддям. 

З огляду на вищезазначене, вважаємо, що визначені нами “підготовча” та 
“контрольна” функції суду на етапі попереднього розгляду справи судом 
апеляційної інстанції здійснюються саме у межах основної функції суду – 
правосуддя. І тут цілком можна погодитись із П.Л. Ішимовим, який саме у такому 
контексті розглядає “судову діяльність як діяльність, спрямовану на вирішення 
справи по суті, що не є виключенням і для стадії підготовки до судового засідання, 
де судова діяльність виявляється, перш за все, у тому, що суддя встановлює 
наявність достатніх підстав для прийняття рішення про призначення судового 
засідання у справі, забезпечуючи подальше провадження судового розгляду у ній” 
[5, с. 28]. 
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