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Діяльність людини, незалежно від її 
спрямування, не може бути хаотичною, 
нецілеспрямованою, а має здійснюватись 
на основі домінуючих начал, науково об-
ґрунтованих і теоретично вірних засад 
(принципів). Ми в нашому дослідженні ви-
користовуємо термін «засади», який вжив 
законодавець, формулюючи норми КПК 
2012 р., маючи на увазі, що терміни «за-
сади» і «принципи» є тотожними.

Засади в теорії пізнання визначаються 
як основні вихідні положення якої-небудь 
теорії, світогляду, як переконання людини, 
яке визначає її ставлення до дійсності, 
норми її поведінки та діяльності. Виходячи 
з цього, правовими засадами слід вважати 
всеохоплюючі, неперехідні і світоглядні 
концепції регулювання правових відносин 
у суспільстві шляхом створення та засто-
сування загальнообов’язкових правил по-
ведінки.

Спираючись на наведені твердження, 
для визначення засад кримінального про-
вадження можна використати формулю-
вання, наведене В.Т. Нором: «Засади кри-
мінального провадження – це закріплені 
у Конституції України, загальновизнаних 
міжнародних актах та у кримінальному 
процесуальному законодавстві фунда-
ментальні (базові) керівні для учасників 

провадження положення, що виражають і 
визначають найістотніші властивості про-
вадження, вимоги до правил і способу ді-
яльності, насамперед, органів і службових 
осіб, які ведуть кримінальне провадження, 
та є гарантіями забезпечення дотримання 
прав, свобод, законних інтересів тих учас-
ників провадження, які залучаються до 
нього, а в підсумку – виконання завдань 
кримінального провадження» [21, 39].

Отже, засади кримінального прова-
дження, які мають світоглядне, право-
творче та правозастосовне значення і 
забезпечують стабільне та принципово 
вірне регулювання кримінально-правових 
відносин, інакше – надійний захист мате-
ріального кримінального права, повинні 
діяти на всіх етапах кримінального судо-
чинства і бути непорушно обов’язковими 
для всіх учасників кримінального прова-
дження, які мають передбачені законом 
права і обов’язки, – з власними процесу-
альними інтересами чи без таких. Більше 
того, ці засади повинні мати беззасте-
режну повагу всіх членів суспільства та 
прямо чи опосередковано не порушува-
тись ними.

Водночас, засади кримінального про-
вадження мають бути однозначними, кон-
кретними за змістом зі зрозумілими на-

В.Г. Гончаренко, 
професор
(Академія адвокатури України)

Засади верховенства 
права та Законності 
кримінального 
провадження в плані 
Здійснення Захисту

Ключові слова: кримінальне провадження, засади, верховенство права, законність, 
реалізація засад, захист.
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слідками їх ігнорування чи не належного 
слідування ним.

В зв’язку з цим у нас виникають три-
вожні запитання: чи всі записані в КПК 
України засади мають належні ознаки і 
можуть бути визнані саме засадами судо-
чинства та чи ґрунтується на всіх означе-
них ознаках теорія судового захисту і прак-
тична діяльність адвоката?

Цілком зрозуміло, що повнота і дока-
зовість можуть бути досягнуті лише у разі 
наукової інтерпретації кожної з передбаче-
них законом найбільш вагомих у сенсі від-
правлення правосуддя засад.

Отже, спочатку необхідно розібратись 
із засадою верховенства права. Насампе-
ред, вимагає визначення саме право. Ма-
ємо всі підстави стверджувати, що право, 
як особлива форма суспільного життя, має 
об’єктивні закономірності виникнення, 
розвитку, функціонування, структурної 
побудови, причому воно вписується в 
контекст загальних закономірностей да-
ного суспільства. В той же час тут чітко 
визначаються зв’язки, що відбивають зна-
чення права як елемента даної суспільної 
системи, складової частини надбудови, 
політичної системи суспільства, системи 
нормативного регулювання. Слід катего-
рично відкинути вузьке нормативістське 
уявлення про право лише як піднесену до 
рівня закону волю панівного класу сус-
пільства, але утвердити його як систему 
правових доктрин і цінностей, що виникла 
в даному суспільстві, та сформована на 
цій основі система формально-визначених 
загальнообов’язкових правил поведінки, 
встановлених або санкціонованих держа-
вою [1, 123; 9, 33].

Оскільки засади кримінального су-
дочинства за визначенням мають розгля-
датись з домінуванням ідеї захисту прав 
людини, найбільш науково привабливим 
видається розуміння права з позицій соці-
ального натуралізму, коли соціальні явища 
трактуються в межах дії законів природи 
як вища форма розвитку природи [13, 102], 
і тому право за своєю сутністю має призна-

чення встановлювати і регулювати відно-
сини в суспільстві на основі непорушного 
дотримання природних прав людини та 
прийнятих у всьому світі критеріїв спра-
ведливості для всебічного захисту фунда-
ментальних прав і свобод людини як най-
вищої соціальної цінності [8, 7; 9, 34]. В 
цьому, на нашу думку, й повинна полягати 
провідна ідея засади верховенства права в 
суспільстві взагалі і в кримінальному про-
вадженні особливо.

Не претендуючи на остаточне вирі-
шення цього питання, ми все ж наполя-
гаємо на його корисності, враховуючи те, 
що в нормативних актах і доктринальних 
трактуваннях відсутнє загальноприйняте 
визначення генезису та змісту верховен-
ства права, яке відповідало б самому сенсу 
цього філософського і правового фено-
мена. Практично всі спроби вчених підійти 
до проблеми верховенства права знаходи-
лись в руслі позитивістської методології 
та нормативізму, проблема досліджувалась 
винятково в рамках предмета правознав-
ства без зв’язку з видатними досягненнями 
гуманітарних та природничих наук і живо-
творними нормами релігійних вчень, мо-
ралі, звичаїв [9, 33; 4, 1–59; 14, 96].

Тисячолітня історія людства зрештою 
приводить до розуміння права як прояву 
ідеї справедливості – об’єктивного закону 
спілкування людей, націй і народів [19, 16]. 
В.С. Нерсесянц резонно зазначає, що 
«справедливість входить у поняття права, 
право за визначенням є справедливим, а 
справедливість – внутрішня властивість і 
якість права, правова категорія і характе-
ристика» [20, 28]. Тільки ті суспільні від-
носини, за яких вільний розвиток кожного 
стане умовою розвитку всіх, можна вва-
жати справедливими [11, 74].

Наведені положення складають ядро 
тих загальноприйнятих принципів і норм 
міжнародного права, які закріплені в Кон-
ституції України, а в ст. 6 Конвенції з прав 
людини і основоположних свобод зазна-
чається, що судовий розгляд повинен бути 
справедливим. При цьому вимога спра-

в.Г. Гончаренко
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ведливості стосується розгляду справи в 
цілому, а не тільки розгляду справи в суді 
[15, 109]. Принагідно слід мати на увазі, 
що в Європейському Суді з прав людини 
не вирішуються питання про можливі по-
милки національних судів у застосуванні 
законодавства або оцінці фактів, а справед-
ливість судового розгляду передбачає до-
тримання принципу рівності процесуаль-
них засобів сторін [10, 220].

Таким чином, засада верховенства 
права не має конкретного нормативного 
наповнення етико-правовою вимогою 
справедливості в регулюванні суспільних 
відносин. Намагання законодавця в ст. 8 
КПК України дати принципу верховен-
ства права визначення правової основи, 
відповідно до якої людина, її права та сво-
боди визнаються найвищими цінностями 
та визначають зміст і спрямованість ді-
яльності держави, є нічим іншим, як від-
творенням ст. 3 Конституції України, яка 
ніяк не кореспондується зі ст. 8 цієї ж Кон-
ституції, в якій зазначається, що «в Укра-
їні визнається і діє принцип верховенства 
права». Крім того, в ч. 2 ст. 8 КПК Укра-
їни недвозначно вказується, що принцип 
верховенства права у кримінальному про-
вадженні застосовується з урахуванням 
практики Європейського Суду з прав лю-
дини, а ми вже встановили, що справед-
ливість судового розгляду, як уособлення 
засади верховенства права, в інтерпре-
тації Європейського Суду з прав людини 
передбачає дотримання принципу рівно-
сті процесуальних засобів сторін [21, 41], 
що є самодостатньою і рівноправною за-
садою українського кримінального про-
вадження [21, 46–48]. І – наостанок, два 
завершальні аргументи. По-перше, щоб 
боротьба зі злом у сфері кримінально-пра-
вових відносин була реальною, а не зводи-
лась до необхідних теоретично, але явно 
недостатніх у практичному сенсі акаде-
мічно-філософських розмірковувань, аб-
солютно необхідним є наповнення цієї ді-
яльності від принципів до окремих норм 
конкретними предметними доктринами 

і нормативними засобами їх здійснення 
[8, 7; 16, 57]. За всього бажання знайти 
ці неодмінні конструктивні риси в про-
голошеній засаді верховенства права не 
вдається – вона містить не більше, ніж на-
стійливе побажання забезпечити якимись 
законними засобами здійснення справед-
ливого правосуддя, щось на зразок опти-
містичного заклику кота Леопольда, адже 
порушення будь-ким феноменальної у 
своїй невизначеності засади верховенства 
права не спонукає якогось конкретного 
суб’єкта правовідносин до відповідного 
реагування і не тягне при цьому для ко-
гось конкретної юридичної відповідаль-
ності. По-друге, в системі «право – за-
кон» домінуючим, безумовно, є елемент 
«право», а це означає, що у випадках ко-
лізій уявлень та переконань про справед-
ливість і конкретних писаних юридичних 
норм (а такими випадками щедро рясніє 
практика) у прийнятті рішення по суті 
перевага повинна віддаватись переконан-
ням про справедливість, а це суперечить 
канону самодостатнього принципу закон-
ності і фундаментальній римській сентен-
ції: Dura lex, sed lex.

Зважаючи на наведені нами міркування, 
концептуальну невизначеність змісту за-
сади верховенства права у коментарях всіх 
без виключення дослідників, опубліковану 
практику Європейського Суду з прав лю-
дини, ми робимо висновок, що посилання 
на засаду верховенства права під час при-
йняття рішень у спірних питаннях не має 
ніяких юридичних наслідків і може висту-
пати як додатковий (часто – популістський) 
психолого-емоційний антураж до владного 
рішення, яке повинно прийматися лише на 
основі ретельного вивчення фактичних об-
ставин дійсності і бездоганної юридичної 
кваліфікації діяння, що вимагає владного 
регулювання. Тому справедливими мають 
визнаватись всі юридичні рішення, які є 
переконливими з точки зору оцінки фак-
тичних обставин і конкретної норми за-
кону, незалежно від уподобань, настроїв і 
переконань окремих осіб.
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Посилання на верховенство права 
як засаду кримінального провадження в 
змагальному процесі можливе лише для 
загальної характеристики досудового роз-
слідування чи судового розгляду, яка ма-
тиме емоціонально-етичний вимір, що без 
обґрунтування наявності конкретних за-
боронених законом порушень сторонами 
чи судом, особливо в плані будь-яких про-
явів нерівності обвинувачення і захисту, 
не може тягти за собою ніяких юридичних 
суттєвих наслідків.

Проголошення в Конституції України 
засади верховенства права є доцільним і 
необхідним, бо відповідально декларує 
зобов’язання держави, її органів, посадо-
вих і службових осіб забезпечувати спра-
ведливе регулювання суспільних відносин 
у всіх його проявах. Але про яку засаду 
верховенства права може йтись в кримі-
нальному провадженні, яке відбувається 
за чітко визначеною процедурою, що пе-
редбачає процесуальну рівність обвинува-
чення і захисту (отже – справедливість), 
коли найменше відхилення від встановле-
ної процедури розглядається як порушення 
закону і тягне за собою передбачені зако-
ном же юридичні наслідки для порушни-
ків, а іноді впливає на результати прова-
дження в цілому?

Очевидно, в кримінальному прова-
дженні для досягнення його справедливого 
результату мова повинна йти про верхо-
венство закону, яке охоплюється поняттям 
режиму законності.

Законність – загальна, універсальна за-
сада, яка знаходить вияв у всіх засадах і нор-
мах кримінального процесуального права, 
характеризує всі сторони кримінального 
судочинства [11, 77]. «Законність – це такий 
режим державного і суспільного життя, за 
якого забезпечується повне й неухильне до-
держання і виконання законів, підзаконних 
актів усіма без винятку органами держави, 
громадськими організаціями, посадовими 
особами та громадянами» [12, 156].

У всіх дослідженнях цього предмета 
так чи інакше основні положення закон-

ності представлені як а) обов’язковість 
вимог законності для усіх громадян, по-
садових осіб, державних органів та гро-
мадських організацій; б) неприпустимість 
протиставлення законності й доцільності; 
в) забезпечення верховенства закону в сис-
темі правових актів; г) єдність законності 
й справедливості; ґ) невідворотність відпо-
відальності за правопорушення та будь-які 
порушення режиму законності» [12, 155].

Єдність справедливості й законності в 
кримінальному провадженні виражається 
в тому, що вони мають загальну норма-
тивну природу, входять у єдину систему, 
урегульовану соціальними нормами, фор-
муються в рамках того самого суспільства і 
є регуляторами суспільних відносин у кри-
мінальному провадженні, визначаючи межі 
дозволеного й обов’язкового, створюють 
умови, які становлять основи для кримі-
нального провадження на принципах гума-
нізму, дотримання прав і свобод людини.

Колись відомий французький письмен-
ник і мораліст Жозеф Жубер сказав, що в 
сенсі справедливості існує право мудрого, 
але немає права сильного, що невидимими 
нитями переплітається з давньоримською 
сентенцією: Nihil quod est contra rationem 
est licitum – ніщо не є законним, якщо воно 
суперечить розуму.

В цих висловлюваннях міститься му-
дра настанова справедливого регулювання 
відносин у суспільстві, причому праву від-
водиться роль етико-моралістичного регу-
лятора, а закону – нормативно імператив-
ного [6, 22].

Тому відчутні різниці в прояві спра-
ведливості й законності полягають, в осно-
вному, в тому, що вимога законності забезпе-
чується державою за допомогою прийняття 
нормативних актів і закріплюються в нор-
мах закону, а вимоги справедливості, що 
діють у кримінальному провадженні, є про-
дуктом суспільної свідомості і піддаються 
постійним змінам у процесі практичної ді-
яльності людини [11, 78; 22, 121].

Утвердження верховенства права, до-
тримання законності в суспільстві визна-
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чальним чином головною метою мають 
підносити самоцінність людини, її право 
на життя, гідність і свободу, її центральне 
місце в житті суспільства [2, 111]. Збере-
ження непорушності прав і свобод лю-
дини є священним обов’язком держави і 
суспільства. Проте кожна людина, здій-
снюючи свої права і свободи, може зазна-
вати деяких обмежень. І ось тут на повну 
потужність повинна розкриватись функція 
захисту, яка в суворо визначених законом 
межах спрямовується на те, щоб недо-
сконалість законів, некомпетентність або 
зловживання правозастосовних органів, а 
часто й відсутність належного механізму 
контролю за діяльністю правоохоронних 
органів не призводили до порушення прав 
людини і необґрунтованого їх обмеження. 
При цьому обмеження повинні встанов-
люватись виключно законом з метою за-
безпечення належного визнання й поваги 
до прав і свобод інших та з метою задово-
лення справедливих вимог моралі, громад-
ського порядку та загального добробуту в 
демократичному суспільстві [5, 5; 18, 21].

В процесуальному полі регулювання 
кримінально-правових відносин здійсню-
ється в межах певної процедури, яка ви-
значається специфікою цих відносин і 
завданнями кримінального судочинства. 
Проте успішна діяльність щодо виконання 
цих відносин в ході кримінального про-
вадження, зміцнення законності й право-
порядку, збереження високої моральності 
судочинства є немислимою без процесу-
альної змагальності в доказуванні, закон-
ного протиборства обвинувачення й за-
хисту і в конкретному вигляді – без участі 
захисника в процесі, обов’язки якого на 
дійсно високому професійному рівні може 
виконувати лише адвокат. В механізмі за-
хисту прав і законних інтересів осіб, які 
притягаються до кримінальної відпові-
дальності, складовою частиною, можливо 
– найвагомішою, входить правозабезпечу-
вальна в передбаченому законом полі засо-
бів і способів діяльність саме адвокатури 
[5, 6; 23, 166].

Важливо підкреслити, що ідеї верхо-
венства права і принцип законності ка-
тегорично виключають будь-який тиск 
чи втручання в діяльність адвоката, уне-
можливлюють всякий зовнішній вплив на 
свободу адвоката в його роботі, пов’язаній 
із захистом прав особи, законним пред-
ставництвом її інтересів. Адвокат не по-
винен під час виконання доручення свого 
довірителя керуватись вказівками інших 
осіб стосовно змісту, форм, методів, по-
слідовності і часу здійснення його про-
фесійних обов’язків, якщо такі вказівки і 
поради суперечать його власній уяві про 
оптимальний варіант виконання доручення 
довірителя. Більше того, адвокат повинен 
активно протистояти будь-яким спробам 
посягання на його незалежність [3, 15].

Основним мірилом торжества справед-
ливості (верховенства права) і законності в 
суспільстві, як вже зазначалось, є непоруш-
ність прав і свобод людини та створення 
надійних умов їх захисту. В криміналь-
ному провадженні, особливо – в період до-
судового розслідування прискіплива увага 
адвокатів повинна бути прикута до фак-
тів недопустимого використання доказів, 
отриманих внаслідок істотного порушення 
прав і свобод людини, гарантованих Кон-
ституцією України, в тому числі таких ді-
янь, як отримання доказів внаслідок кату-
вання, жорстокого, нелюдського або такого, 
що принижує гідність особи, поводження 
або погрози застосування такого пово-
дження, а також порушення права особи на 
захист, отримання показань від особи, яка 
не була повідомлена про своє право відмо-
витись від давання показань, а також отри-
мання показань від свідка, який надалі буде 
визнаний підозрюваним [17, 129].

Але, мабуть, більш небезпечним пору-
шенням прав людини, стосовно якої здій-
снюється захист адвокатом, є негативний, 
часто – прихований, психологічний вплив з 
боку представників правоохоронних орга-
нів з метою одержання «вигідних» для роз-
слідування даних, які дуже важко контр-
олюються адвокатом і які не мають нічого 
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спільного із законністю. Психологічний 
вплив в слідчій тактиці можливий, але 
лише такий, який залишає можливість для 
особи вільно обирати нею свою позицію у 
спілкуванні, висловлюваннях, поведінці, 
якщо певні обмеження прямо не передба-
чені законом (наприклад, зберігання дер-
жавної таємниці) [7, 110].

Якщо ми забезпечимо панування в дер-
жаві ідеології верховенства права і реаль-
ного режиму законності, то будемо мати 
можливість жити в цивілізованій, демокра-
тичній державі і з оптимізмом поглядати на 
майбутнє прийдешніх поколінь.
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РезЮме
В статье анализируются понятия верховенства права и законности, их соотношение и 

принципиальное значение в осуществлении защиты в уголовном производстве.
SUMMARY
The present article analyzes the concept of the supremacy of law and lawfulness, their 

correlation and role in implementation of protection in criminal proceedings.
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Головною умовою демократичної дер-
жави є конституція, в якій народ проголо-
шується головним джерелом влади, що ре-
алізується через обрання громадянами до 
органів влади своїх представників.

Важливе місце серед таких представ-
ницьких органів займає парламент, який 
незважаючи на багатовіковий досвід, не 
має чітких вимог щодо структури та спо-
собу представництва. Досить спірним для 
молодих, унітарних держав, до яких нале-
жить й Україна, є вибір інституціональної 
структури парламенту: унікамерального 
(однопалатного) чи бікамерального (дво-
палатного чи більше), про який йтиме мова 
далі.

Отже, бікамеризм – це двопалатна 
структура парламенту, в якому обидві па-
лати виконують законодавчі та інші функ-
ції, передбачені конституцією, при цьому 
їх повноваження не повинні дублюватись. 
Головною метою другої палати є більш 
якісне представництво регіонів шляхом 
територіальної децентралізації, додаткова 
перевірка законів, що приймаються.

Дана система практикується ще з анти-
чних часів, в Афінах – Екклезія (Народні 
збори) і Рада Чотирьохсот, в Римі – На-
родні збори і Сенат. Пізніше вона знайшла 
підтримку таких видатних мислителів, як 
Ш. Монтеск’є, який ще у 1748 р. у своїй 

роботі «Про дух законів», говорив, що бі-
камеризм – ключовий елемент механізму 
розподілу влад: для того, щоб не було зло-
вживань владою, її необхідно поділити на 
три гілки, а корпус законодавців має ді-
литися на дві частини з тим, щоб «одна 
узалежнювала б іншу своєю здатністю 
до взаємних стримувань», Н. Макіавеллі, 
Дж. Медісон, Дж. Бентам, Дж. С. Мілль 
та ін. З тих пір він модернізувався й знай-
шов своє юридичне закріплення в багатьох 
конституціях як унітарних, так і федера-
тивних держав.

Сьогодні переважна більшість насе-
лення земної кулі проживають в країнах 
з двопалатними парламентами, тенденції 
зростання яких помітно збільшилась в 90-х 
роках минулого століття, саме в унітарних 
країнах. Країни з федеративним устроєм 
мають переважно сталі переконання сто-
совно вибору структури парламенту, уні-
тарні ж держави, які знають досвід уні-
камеризму й бікамеризму, стали перед 
вибором. 

Не оминуло дане питання й незалежну 
Україну в якій конституційний процес по-
чався ще 16 липня 1990 р., з дня проголо-
шення Декларації про державний суверені-
тет України й актуальний до сьогодні.

Як влучно зазначив М. Оніщук, пер-
спективи еволюційного розвитку України 

Т. азаренко,
здобувач
(Міжнародний Соломонів Університет)
(Науковий керівник професор П.Ф.Мартиненко)

БікамериЗм як проБлема 
в конституЦійному проЦесі 
украЇни
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неможливі без переосмислення положень 
чинного Основного Закону та формування 
принципово нових конституційних засад 
подальшої розбудови демократичної, со-
ціально-правової держави і гармонійно 
розвиненого громадянського суспільства в 
Україні [1].

Тож, після проголошення України як 
незалежної держави в країні почали розро-
бляти нову Конституцію. Умовно консти-
туційний процес в Україні можна поділити 
на декілька етапів.

Перший етап – від прийняття Декла-
рації про державний суверенітет України 
1990 р. до прийняття Конституції України 
1996 р.

В першу чергу у червні 1991 р. парла-
мент прийняв концепцію майбутньої Кон-
ституції, створив Конституційну комісію 
яка розробляла проект нового Основного 
Закону.

Перший законопроект, який був гото-
вий вже в січні 1992 р., постановою Верхо-
вної Ради України «Про проект нової Кон-
ституції України» від 1 липня 1992 р. було 
винесено на всенародне обговорення.

В даному законопроекті було передба-
чено двопалатний парламент: Національні 
збори, які складаються з Ради Депутатів, 
до складу якої входить 350 депутатів, оби-
рається терміном на 5 років по одномандат-
них виборчих округах з приблизно рівною 
кількістю виборців, та Ради Послів, яка 
як орган територіального представництва, 
мала обиратися по одномандатних окру-
гах терміном на 5 років на основі рівного 
представництва – по 5 Послів від кожної 
області, Республіки Крим і міста Києва.

Проектом було передбачено повнова-
ження і організацію роботи Національних 
зборів в цілому і виключні повноваження 
кожної палати окремо.

Законопроект згідно з даним проектом 
Конституції має бути ухвалений в кожній із 
палат, але яка палата першою приймає за-
кон, а яка ухвалює його більшістю чітко не 
зазначено. Крім того, друга палата, що роз-
глядає законопроект простою більшістю, 

могла б накласти вето на нього чи внести 
зміни або доповнення схвалюючи законо-
проект в цілому, і в такому випадку він від-
разу повертається в палату, яка ухвалила 
його першою. Згода з такими змінами чи 
доповненнями палати, яка ухвалила закон 
першою, означає прийняття закону парла-
ментом. Для усунення розбіжностей, що 
виникають між палатами при розгляді за-
конопроекту, на паритетних засадах утво-
рюється погоджувальна комісія палат. За-
конопроект, внесений погоджувальною 
комісією, розглядається на спільному засі-
данні палат. Якщо на спільному засіданні 
палат законопроект не буде ухвалений, він 
вважається відхиленим Національними 
Зборами. У разі виникнення розбіжностей 
між палатами при розгляді бюджетно-фі-
нансових питань, питань територіального 
устрою, демографічної та міграційної по-
літики погоджувальна комісія не утворю-
ється. Остаточне рішення з питань бю-
джетно-фінансової діяльності ухвалюється 
повторним голосуванням Радою Депута-
тів, а з питань територіального устрою, де-
мографічної та міграційної політики – Ра-
дою Послів [12].

Проаналізувавши функції другої па-
лати за даним законопроектом, О. Фісун 
наголошував, що виняткові повноваження 
верхньої палати за цим проектом мали 
охоплювати і питання, пов’язані з регулю-
ванням адміністративно-територіального 
устрою, аналіз норм, що прописували за-
конотворчу діяльність, і тому Рада Послів 
мала функціонувати переважно не як зі-
брання представників інтересів регіонів, а 
швидше як зібрання найбільш авторитет-
них людей, направлених до парламенту від 
конкретних територій. Зокрема, показовим 
є відсутність згідно з цим проектом, мож-
ливості безпосереднього впливу чи жор-
сткого контролю з боку верхньої палати 
щодо питань бюджету, а це є основним у 
логіці її побудови на приматі представ-
лення регіональних інтересів [3, 200].

В липні 1992 р. даний проект консти-
туції був винесений на всенародне обгово-
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рення в якому взяло участь майже 200 тис. 
громадян України. Було винесено більше 
47 тис. зауважень та пропозицій, з них 
з них 6 тис. враховано, а саме 188 статей 
проекту було доповнено, 48 статей вилу-
чено й внесено 30 нових статей. 

До листопада 1993 р. відбувалося доо-
працювання нового проекту конституції, ва-
ріант проекту Конституції (травень–листо-
пад 1993 р.) передбачав назву українського 
парламенту «Всенародна Рада України». 
До її складу мали входити дві палати «Дер-
жавна Рада» (200 депутатів) й «Рада тери-
торій» (по 3 депутати від кожної області та 
Республіки Крим і м. Києва) [7, 197–264].

Зміни нового законопроекту були не-
значними, але більш вагомий акцент ро-
бився на представлення регіональних ін-
тересів верхньою палатою, так наприклад, 
М. Цвік доводив, що для послідовного 
проведення принципу поєднання захисту 
інтересів усього народу в цілому з інтере-
сами окремих регіонів доцільно створити у 
складі Верховної Ради другу палату – Раду 
Територій, яка б обиралась на засадах спе-
ціального представництва від окремих об-
ластей. Діяльність цієї палати могла б бути 
також додатковим стримуючим фактором 
щодо нижньої палати і засобом запобі-
гання її надмірної конфронтації з іншими 
гілками державної влади [13, 34].

На думку В. Кравчука та М. Кравчука 
верхня палата, яка б утворювалась на 
основі представництва регіонів і територі-
альних громад, стала б легальним засобом 
впливу регіональних еліт на формування 
державної політики, відображення в зако-
нодавчій діяльності регіональних інтересів 
та інтересів територіальних громад. Таким 
чином, верхня палата стала б стабілізую-
чим чинником української державності, за-
безпечила б більш високий рівень стабіль-
ності політичної системи України, сприяла 
б зменшенню випадків виникнення кон-
фліктних ситуацій між представницьким 
органом і Урядом [8, 53–55].

Але й даний законопроект Верховною 
Радою не був прийнятий.

Наступний проект передбачав лише од-
нопалатний парламент, крім того конститу-
ційний процес було призупинено майже на 
рік.

Конституційний процес відновився 10 
листопада 1994 р. Верховна Рада ІІ скли-
кання призначила нову Конституційну ко-
місію, співголовою якої стали Президент 
Леонід Кучма і голова Верховної Ради 
Олександр Мороз, а 8 червня 1995 р. було 
підписано Конституційний договір «Про 
основні засади організації та функціону-
вання державної влади і місцевого само-
врядування в Україні на період прийняття 
нової Конституції України».

Нова конституційна комісія разом із 
створеною Робочою групою Конституцій-
ної комісії, до якої входили сім відомих вче-
них докторів юридичних наук, професорів 
та залучених для участі в опрацюванні 
окремих розділів проекту Конституції ще 
дев’яти вчених юристів-конституціона-
лістів підготував через невеликі проміжки 
часу два проекти Конституції України, 
схвалені Конституційною комісією, – 23 
листопада 1995 р. й дещо іншу редакцію 
проекту від 11 березня 1996 р. В обох 
цих проектах Конституції передбачалися 
двопалатні парламенти, а саме проектом 
1995 р. було передбачено, що Національні 
збори (варіант: Верховна Рада), що вклю-
чають палату депутатів, яка обирається на 
основі загального, рівного і прямого ви-
борчого права терміном на 4 роки і Сенат 
що формується на основі рівного пред-
ставництва по три людини від Автономної 
Республіки Крим, кожної області і міста 
Києва, а також двох осіб від міста Севасто-
поля, строком на 4 роки шляхом непрямих 
виборів. Як і в попередніх законопроектах 
ніхто не міг би бути одночасно сенатором і 
депутатом. 

До виключних повноважень Палати де-
путатів мали відноситись наступні функції: 
затвердження запропонованих Президен-
том кандидатури прем’єр-міністра і голови 
Національного банку, призначення голови 
Рахункової палати і половину її складу, за-
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твердження рішення про надання і одер-
жання Україною міжнародних позик, при-
ймати рішення щодо програми діяльності 
уряду та контролювати діяльність уряду, 
стверджувати найважливіші загальнодер-
жавні програми. Палата депутатів виражає 
недовіру Кабінету міністрів.

Сенат мав самостійно призначати на 
посаду заступника голови Рахункової па-
лати і половину її складу, стверджувати 
половину складу Конституційного суду, 
призначати за поданням Президента го-
лову і суддів Верховного суду України, 
затверджувати кандидатуру на посаду ге-
нерального прокурора, склад Центральної 
виборчої комісії по виборах парламенту 
і Президента. Також Сенат за даним про-
ектом вирішує питання територіального 
устрою України [5, 1–18].

В травні 1996 р. Венеціанська комісія 
детально проаналізувавши другу редак-
цію проекту Конституції України, схва-
лену Конституційною комісією 11 березня 
1996 р., особливо високо оцінила передба-
чений проектом двопалатний парламент, 
зазначивши, що «створення двопалатного 
законодавчого органу – Національних Збо-
рів, що складаються з Палати депутатів та 
Сенату, поділяє законодавчий орган на дві 
частини і забезпечує внутрішню збалансо-
ваність влад. Це, безсумнівно, сприятиме 
удосконаленню законодавчих дій і ство-
ренню більш сприятливого клімату в кра-
їні» [6, 300].

Крім того активну учать у конститу-
ційному процесі брали політичні партії, 
громадські організації та науковці з усіх 
регіонів України, яким було розроблено та 
оприлюднені близько двох десятків проек-
тів Конституції, значна кількість яких (про-
ект: КУНу, УрП, ХДПУ, СПУ) пропонує 
бікамеризм, як механізм оптимальнішого 
розподілу повноважень і відповідальності, 
та підвищення якості законотворення 
[14, 25].

Текст проекту Конституції України, до-
опрацьованого Тимчасовою спеціальною 
комісією до другого читання передбачав, 

що єдиним органом законодавчої влади 
в Україні є парламент – Народна Рада 
України. 28 червня 1996 р. о 9 год. 18 хв., 
після 24 годин безперервної праці, Верхо-
вна Рада України прийняла і ввела в дію 
Конституцію України («за» проголосували 
315 народних депутатів) в якій єдиним ор-
ганом законодавчої влади стала Верховна 
Рада – однопалатний парламент.

Другий період охоплює 1996–2004 р. 
Найбільш значущим на даному етапі 

став 2000 р., адже саме 16 квітня 2000 р. – 
відбулося опитування думки громадян 
України з приводу реформації системи 
державного управління. Останнє питання 
даного опитування формулювалось на-
ступним чином: «Чи підтримуєте Ви 
необхідність формування двопалатного 
парламенту в Україні, одна з палат якого 
представляла б інтереси регіонів України 
і сприяла б їх реалізації, та внесення від-
повідних змін до Конституції України і 
виборчого законодавства?». Дану пропо-
зицію підтримало 81,68% громадян. Тому 
вже в 29 травня 2000 р. Президент України 
створив Конституційну комісію, яка внесла 
на розгляд Верховної Ради конституційний 
законопроект. Відповіддю на ініціативу 
Л. Кучми став проект закону № 5300-1, 
розроблений групою у складі 152 народ-
них депутатів (Г. Крючков, С. Головатий, 
М. Сирота, О. Мороз та ін.), в якому Парла-
мент України мав складатись з двох палат: 
Верховної Ради України і Сенату України, 
конституційний склад палат – сто п’ятдесят 
представників (загальна кількість парла-
ментарів, відповідно до результатів рефе-
рендуму мала скоротитись до 300). Сенат 
повинен був обиратися на основі загаль-
ного, рівного і прямого виборчого права 
шляхом таємного голосування строком 
на шість років й оновлюватись кожні два 
роки на третину за рахунок ротаційних (по 
черзі) виборів сенаторів України [11].

Але Верховна Рада України відхилила 
законопроект внесений народними депу-
татами України, а Конституційний Суд 
України дійшов до наступного висновку: 
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«Аналіз сучасної конституційної прак-
тики зарубіжних держав свідчить про те, 
що створення двопалатного парламенту в 
унітарній державі є питанням доцільності. 
На зміст та обсяг прав і свобод людини і 
громадянина сама по собі структура пар-
ламенту (однопалатна чи двопалатна) без-
посередньо не впливає. Проте вплинути на 
них можуть порядок формування палат та 
розподіл повноважень між ними. У запро-
понованому народними депутатами Укра-
їни законопроекті розподіл повноважень 
між палатами Парламенту України – Вер-
ховною Радою України і Сенатом України 
– проведено неповно, без врахування того, 
що Конституція України є єдиним цілісним 
актом, а тому внесення будь-яких змін до 
неї потребує системного підходу. Це тим 
більше стосується змін, пов’язаних із за-
провадженням двопалатного парламенту, 
які за своїм характером є досить широко-
масштабними» [2].

26 грудня 2002 р. новообраний парла-
мент прийняв рішення щодо створення 
Тимчасової спеціальної комісії Верховної 
Ради з розробки проектів законів України 
про внесення змін у Конституцію України 
й обговорення в березні–травні 2003 р. 
президентського законопроекту «Про вне-
сення змін у Конституцію України». Па-
лата Регіонів (Верхня палата, яка повинна 
була обирається по три представника від 
автономної Республіки Крим, областей, 
міст Києва та Севастополя) відповідно 
до даного законопроекту мала у своєму 
розпорядженні весь спектр контрольних 
функцій, у тому числі право вето на за-
кони, прийняті нижньою палатою; питання 
контролю за бюджетом і діяльністю Кабі-
нету Міністрів, призначення та звільнення 
цілої низки ключових посадовців [10, 80]. 
Законопроект передбачав підсилення ролі 
територіальних інтересів у функціонуванні 
політичної системи країни.

На замовлення Адміністрації Прези-
дента України було проведено опитування 
громадської думки результати якого пока-
зали, що 30% опитаних підтримали впро-

вадження двопалатного парламенту, 28% 
виявилися його противниками, а 34% не 
визначилися з цього питання [4].

За результатами обговорення Прези-
дент України зняв три найбільш дискусійні 
норми – серед яких було введення в Укра-
їні двопалатного парламенту й 19 червня 
2003 р. подав оновлений проект закону до 
Верховної Ради, а 8 грудня 2004 р. було 
ухвалено 3 конституційні законопроекти 
які передбачають лише перехід від пре-
зидентсько-парламентської до парламент-
сько-президентської форми правління. 

Третій період – кінець 2004 р. й до сьо-
годні.

В період з 2005 по 2009 рр. в Україні 
досить активно обговорювалася проблема 
двопалатності українського парламенту, 
але жоден законопроект який би стосу-
вався даного питання не було зареєстро-
вано в Верховній Раді, лише в березні 
2009 р. було подано Президентом України 
Проект Закону про внесення змін до Кон-
ституції України № 4290.

В даному законопроекті були врахо-
вані побажання громадян, які вони висло-
вили на всенародному референдумі 2000 р. 
стосовно парламенту. Національні Збори 
України які є єдиним органом законодавчої 
влади складаються з двох палат – Палати 
депутатів (триста народних депутатів, які 
обираються строком на чотири роки) й Се-
нату, до загального складу якого входять 
по три сенатори, які обираються строком 
на шість років в Автономній Республіці 
Крим, кожній області, місті Києві, в міс-
тах, що за статусом прирівняні до області. 
Кожні два роки відбувається оновлення 
третини складу обраних сенаторів. До за-
гального складу Сенату входять також се-
натори, якими довічно стають після закін-
чення повноважень Президенти України 
за їх згодою, крім тих, яких було усунено з 
поста в порядку імпічменту. 

Детально прописані повноваження 
Національних Зборів України на спільних 
засіданнях палат, Палати Депутатів й Се-
нату який крім схвалення прийнятих пала-
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тою депутатів законів, мав дуже значні ка-
дрові повноваження, а саме: верхня палата 
має призначати за поданням Президента 
України Генерального прокурора України, 
керівників Служби безпеки та Антимоно-
польного комітету, Голову Національного 
банку України, половину складу Ради НБУ, 
Центральну виборчу комісію, чверть чле-
нів Вищої ради юстиції, Національної ради 
з питань телебачення і радіомовлення, 
тощо.

Законопроекти мали вноситись для 
розгляду до Палати депутатів, що мала 
право прийняти їх основні положення по-
статейно та прийняти закон в цілому. При-
йнятий першою палатою Закон протягом 
п’яти днів передається Головою Палати 
депутатів до Сенату. Сенат, в свою чергу, 
після отримання закону, міг протягом 
п’ятнадцяти днів сесії схвалити закон або 
відхилити його. Якщо протягом встанов-
леного строку він не ухвалить рішення, за-
кон вважається схвалений Сенатом. Якщо 
Сенат прийняв постанову про відхилення 
закону, Палата депутатів може повторно 
прийняти закон більшістю від загального 
складу [9].

Але й законопроект 2009 р., який пе-
редбачав двопалатний парламент, що міг 

би бути успішним засобом територіальної 
децентралізації, був відхилений.

Наступні конституційні реформи сто-
сувалися зміни форми правління та ви-
борчого права, що ж стосується переходу 
України до двопалатного парламенту, то 
це питання й досі залишається відкритим, 
хоча останнім часом все частіше підніма-
ється питання про введення другої палати 
парламенту, яка повинна складатися з 
представників регіонів, стати законодав-
чим забезпеченням розвитку регіонів кра-
їни, мати контрольні повноваження щодо 
виконання законів і володіти правом вето.

Але перш ніж запроваджувати кон-
ституційні реформи доцільно провести 
ряд системних реформ у сфері демокра-
тизації та управління (територіальну, ад-
міністративну, виборчу, тощо), тоді друга 
палата стане дієвим способом територі-
альної децентралізації, розширять мож-
ливості регіонів, забезпечать делегування 
їх інтересів у політичне поле, а не лише 
партійних чи окремих груп населення, 
стане чинником для більш якісного за-
конодавства та стримуючим фактором у 
разі зміни в негативний бік політичного 
курсу держави.
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РезЮме
В статье исследуются стадии конституционного процесса спорным элементом кото-

рого стал двухпалатный парламент. Также акцентируется внимание на целесообразности 
данного механизма территориальной децентрализации.

SUMMARY
The article examines the constitutional process under a controversial element of which 

has a bicameral parliament. Also focuses on the feasibility of the mechanism of territorial 
decentralization.
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Соціально-економічний розвиток Укра-
їни великою мірою залежить від функціо-
нування об’єктів державної та комунальної 
власності як ключових складових еконо-
мічної системи суспільства. Останнім ча-
сом у літературі підкреслюється низька 
ефективність господарювання у даній 
сфері. Однією з причин існування такої 
ситуації називається незастосування під 
час керівництва такими об’єктами новітніх 
підходів до управління. Отже, підвищення 
ефективності господарювання суб’єктів в 
галузі публічної власності є актуальним. 
Метою цієї роботи є визначення способів 
впровадження таких новітніх підходів до 
управління.

Дане питання вже певним чином дослі-
джувалося в науковій літературі. Так, його 
окремі аспекти висвітлювали В. Алексєєв, 
Р. Гринюк, Р. Джабраілов, О. Медведєва, 
О. Пасхавер, О. Соскін, І. Спасибо-Фатє-
єва, В. Устименко, М. Шкільняк, Б. Язве-
нюк та ін. Разом із тим, на практиці дій-
сно дієвої системи управління публічною 
власністю, яка б охоплювала всі аспекти 
функціонування відповідного сектору, ще 
не винайдено, отже, подальше розвинення 
даної теми є доцільним.

Необхідно зазначити, що сьогодні 
часто вказується на можливість раціональ-

ної організації механізму функціонування 
міської економіки з використанням інно-
ваційної логістики для забезпечення сус-
пільно-політичної та соціальної стабіль-
ності міста [17, 30].

Слід зазначити, що в загальному ви-
гляді логістика – це процес організації, 
управління, планування, виконання планів 
та контролю за ефективним, економним (з 
погляду витрат) зберіганням і переміщен-
ням сировини, виробничих запасів, готової 
продукції; управління транспортуванням, 
складуванням та іншими матеріальними 
і нематеріальними операціями, і, як на-
слідок, доставка готової продукції до спо-
живача, а також передачі, збереження та 
обробки відповідної інформації з метою 
покращення обслуговування [8]. У літе-
ратурі також зазначається, що логістика, 
перш за все, включає організацію та здій-
снення товаропросування у сфері обігу. До 
логістичної діяльності слід віднести на-
ступні функції: формування господарських 
зв’язків; визначення потреби в перевезенні 
продукції, її обсягах та напрямках, послі-
довності просування продукції через місця 
складування; координація оперативного 
управління поставками та перевезеннями; 
формування та регулювання запасів про-
дукції; розвиток, розміщення та організа-
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ція складського господарства; виконання 
операцій, які передують перевезенню про-
дукції та завершують його [1, 20].

Необхідно сказати, що подібні ж за-
вдання виконуються в рамках здійснення 
факторингу (докладніше див. [23]).

Таким чином, до новітніх підходів, 
які мають застосовуватися в управлінні 
об’єктами публічної власності можливо та 
варто включити факторинг, який передба-
чає здійснення низки логістичних функцій.

Отже, доцільним може бути створення 
державних та комунальних факторинго-
вих компаній, які будуть «викуповувати» 
відповідну заборгованість у суб’єктів гос-
подарювання публічної власності. Вони 
також зможуть проводити взаємозаліки 
у виробничій сфері та обслуговувати ра-
хунки відповідних суб’єктів господарю-
вання. За платіжною дисципліною даних 
факторів буде стежити держава.

Як уже зазначалося, останнім часом од-
нією з найбільших проблем суб’єктів дер-
жавного та комунального секторів є низька 
ефективність їх роботи (докладніше ви-
світлення даного питання в науковій літе-
ратурі див. [2; 13, 16; 24]). Серед проблем 
комунальних підприємств називаються 
дефіцит ресурсів, недостатня якість по-
точного обліку виробничого та кінцевого 
споживання ресурсів, асинхронне функ-
ціонування об’єктів комунальної сфери, 
відсутність відповідної системи регулю-
вання та контролю діяльності підприємств 
у нових умовах ведення господарства 
тощо [17, 28]. Однією з найбільш корисних 
у цьому випадку властивостей факторингу 
є те, що він допомагає підвищити ефектив-
ність господарювання [3; 4; 6; 10; 11; 14; 
15; 18; 21; 22].

Слід також сказати, що фактор, як 
правило, професійно розробляє та впро-
ваджує дієві інструменти, важелі впливу, 
схеми, за допомогою яких можливо при-
мусити боржників до сплати коштів, отже, 
він зможе реалізувати свої права щодо 
стягнення боргу більш ефективно, ніж 
його клієнти. Таким чином, вбачається, 

що реалізація даної пропозиції призведе 
також до підвищення рівня виконання 
зобов’язань контрагентами державних та 
комунальних суб’єктів господарювання. 
Звичайно, для останніх факторинг буде 
новітньою послугою; державні та кому-
нальні підприємства також будуть до-
статньо специфічними клієнтами для 
факторів. З метою активізації діяльності 
зі звернення відповідних суб’єктів гос-
подарювання за факторинговими послу-
гами пропонується здійснювати част-
кову компенсацію плати за факторинг 
з відповідного бюджету факторам, які 
будуть укладати відповідні договори з 
постачальниками-суб’єктами державної 
та комунальної форм власності. Також 
пропонується спочатку запровадити поді-
бну систему саме для державних банків. 
По-перше, це дасть змогу контролювати 
якість надання послуг, можливо – коре-
гувати обсяг та наповнення останніх за-
лежно від виявлених потреб державних та 
комунальних суб’єктів господарювання. 
По-друге – знизити видатки державного 
бюджету, оскільки в цьому випадку до 
останнього повернеться частина прибутку 
державного банку, що не матиме місця у 
випадку залучення банку комерційного.

Крім того, у випадку розвитку фінан-
сової складової міста в рамках підходу, 
який пропонує, наприклад, Р. Джабраі-
лов, через створення комунального банку 
[7, 248–251], можливо розвивати факто-
ринговий напрям і в межах такої структури.

Надалі, якщо використання факторингу 
в діяльності державних та комунальних 
суб’єктів господарювання на практиці за-
рекомендує себе добре, подальший розви-
ток може здійснюватися у двох напрямах. 
По-перше, можливим буде розширення 
кола факторів, із включенням до нього 
комерційних банків. Слід сказати, що 
для цього випадку необхідним буде роз-
роблення більш суворої інструкції щодо 
відшкодування частини факторської вина-
городи з метою попередження зловживань. 
По-друге, можливим буде покладення на 
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державних факторів й інших функцій щодо 
оптимізації діяльності державних та кому-
нальних підприємств. Зокрема, останнім 
часом ведеться мова про посилення ролі 
державного плану в організації господа-
рювання [5, 77–78; 9; 12, 32–45; 19; 20]. 
У випадку розвитку економічної стратегії 
країни в цьому напрямі на державних фак-
торів можливим буде покладення контр-
ольних функцій щодо виконання певного 
плану або програми.

Надалі вказані вище пропозиції мо-
жуть підвищити ефективність проведення 
заходів відповідно до Стратегії модерніза-
ції системи управління державними фінан-
сами, схваленої Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. 
№ 888-р. [16].

Таким чином, запропоновано спо-
соби оптимізації діяльності та підвищення 
ефективності господарювання суб’єктів 
державної та комунальної форм власності 
через використання факторингу. Для по-
легшення доступу до факторингового об-
слуговування обґрунтовано доцільність 
залучення державних факторів і запро-
вадження для них часткової компенсації 
плати за надані послуги з відповідного 
бюджету за умови прийняття на обслугову-
вання дебіторської заборгованості держав-
них та комунальних суб’єктів господарю-
вання.

Що стосується подальших напрямів 
розвитку даної теми, доцільним буде роз-
роблення практичних аспектів, процедури 
діяльності таких публічних факторів.
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РезЮме
В статье исследованы возможные пути оптимизации деятельности субъектов хозяй-

ствования государственной и коммунальной форм собственности. Предложены способы 
и разработаны отдельные процедурные особенности использования факторинга в госу-
дарственной и коммунальной сферах, очерчены пути повышения заинтересованности 
банков в приеме субъектов публичной собственности на обслуживание.

SUMMARY
The article investigates the possible ways to optimize the activity of the business entities of 

state and communal ownership. Proposed methods and developed some procedural features of 
the use of factoring in state and communal areas, outlined ways to increase the interest of the 
banks to accept the subjects of public ownership of the service.
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Останніми роками в Україні почасті-
шали суспільно небезпечні дії, пов’язані з 
силовим протиправним захопленням під-
приємств різних організаційно-правових 
форм, які у науковій літературі та засобах 
масової інформації йменуються як «рей-
дерство». 

Формування в Україні негативного 
суспільно-економічного явища рейдерства 
пов’язано передусім з недосконалістю 
ринкових інструментів перерозподілу 
власності, відсутністю ринкових механіз-
мів оцінки ліквідних активів підприємств, 
нечіткою і непрозорою системою реєстра-
ції прав власності, низькою інформацій-
ною прозорістю акціонерних товариств, 
збільшенням корпоративних конфліктів, 
пов’язаних із недосконалістю корпоратив-
ного законодавства [12, 54]. 

Крім того, зростання корпоративних 
захоплень спричинене ще й черговим пере-
розподілом власності. Оскільки на макро-

економічному рівні у фінансово-промис-
лових групах нагромадилися значні обсяги 
вільних грошових ресурсів, можливості за-
стосування яких обмежені, а їхні власники 
шукають нові високорентабельні шляхи 
прибутковості свого капіталу, вони вда-
ються до рейдерства, яке може забезпечити 
їм надприбутки. 

Загалом для рейдерських захоплень 
підприємств використовуються різні спо-
соби: скупка боргів, банкрутство, репри-
ватизація, установлення контролю за ор-
ганами управління підприємства та ін. З 
огляду на складний характер корпоратив-
ного управління та структури інтересів 
в акціонерному товаристві (далі – АТ), 
рейдерське захоплення таких товариств 
вважається найскладнішими операціями, 
в яких беруть участь юристи, бухгалтери, 
аналітики, фахівці із захисту бізнесу та 
комерційної розвідки, психологи тощо. Як 
зазначає І.М. Макарчук, це – операції, які 
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акумулюють в собі всі найкращі напра-
цювання зі сфери юриспруденції, бухгал-
терського обліку, корпоративного захисту, 
PR, психології і, якоюсь мірою, філософії 
бізнесу [11]. Зважаючи на те, що об’єктом 
рейдерських захоплень останнім часом 
дедалі частіше стають АТ, наукового до-
слідження потребує проблема рейдерства в 
сфері акціонерних відносин.

На сьогодні проблема рейдерських за-
хоплень АТ знаходиться у полі зору бага-
тьох дослідників, зокрема: О.М. Литвака, 
І.М. Кучеренко [10], Н.В. Щербакової 
[19], В.В. Молодика, О.О. Седлецького, 
О.З. Гладуна [12], А.Д. Осиновского [14], 
Р.Р. Кузьміна [9]. Проте у більшості з 
цих досліджень переважно аналізуються 
тільки загальні питання рейдерства в 
Україні, форми протиправних захоплень 
підприємств, їх причини тощо. Натомість 
дослідниками недостатньо уваги приді-
ляється аналізу етапів рейдерського захо-
плення саме АТ, як найбільш складних ор-
ганізаційно-правових форм господарських 
організацій.

Метою даної статті є дослідження ета-
пів рейдерського захоплення АТ для вияв-
лення основних недоліків і слабких місць в 
юридичній конструкції цього виду корпо-
ративних підприємств.

Рейдерське захоплення АТ – це су-
купність протиправних дій, спрямованих 
на встановлення над товариством та його 
активами повного юридичного та фактич-
ного контролю всупереч волі АТ, його ор-
ганів та посадових осіб.

Будь-яке рейдерське захоплення АТ є 
системою послідовних дій, які можна поді-
лити на окремі етапи. Кожний етап харак-
теризується своїми цілями та завданнями.

Перший етап рейдерського захо-
плення АТ – збір інформації про това-
риство як об’єкт нападу. На цьому етапі 
рейдерами здійснюються спроби отримати 
копії установчих документів АТ, копії пра-
вовстановлюючих документів на основні 
активи товариства, відомості про вну-
трішню фінансову політику, структуру кор-

поративного управління, посадових осіб, 
майно та інші активи підприємства. Крім 
того, при вивченні реальних економічних 
показників діяльності АТ, здійснюється 
оцінка його основних активів – об’єктів 
нерухомості та землі. Найбільші зусилля 
докладаються рейдерами для отримання 
відомостей зі зведеного облікового реєстру 
власників іменних цінних паперів (далі – 
реєстру акціонерів).

На практиці збір інформації про АТ 
може здійснюватися відразу за кількома 
напрямами, окремі з яких можуть носити 
цілком легальний характер. 

Збір відкритої інформації про АТ часто 
здійснюється у цілком законний спосіб. 
Для цього рейдерами, зазвичай, викорис-
товуються:

 – подання письмових вимог про на-
дання копій документів підконтр-
ольними рейдерам акціонерами, 
на які АТ згідно із ст. 78 Закону 
України «Про акціонерні товари-
ства» (далі – Закон про АТ) пови-
нно відреагувати протягом 10 ро-
бочих днів [5]. Доволі характерною 
рисою активності таких акціонерів 
є те, що від їх імені діють різнома-
нітні представники, які доволі до-
бре поінформовані про свої права, 
на відміну від їх довірителів;

 – подання рейдерами, у власності 
яких є не менше 10 відсотків ак-
цій, вимоги про проведення ауди-
ту. При цьому, відповідно до ч. 5 
ст. 75 Закону про АТ аудиторська 
перевірка може бути проведена 
підконтрольним рейдерам аудито-
ром (аудиторською фірмою);

 – отримання відомостей про АТ 
через веб-сторінку товариства в 
мережі Інтернет, на якій згідно із 
ч. 3 ст. 78 Закону про АТ розмі-
щується інформація, що підлягає 
оприлюдненню відповідно до за-
конодавства, інформація, визначе-
на пунктами 1–3, 5, 6, 10, 11, 13–16 
ч. 1 ст. 77 Закону про АТ, та інфор-
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мація, визначена ч. 3 ст. 35 цього 
Закону;

 – публікації в офіційному друковано-
му виданні регулярної, особливої 
та іншої інформації, що підлягає 
розкриттю АТ, як емітентом, у від-
повідності з вимогами Положення 
про розкриття інформації емітен-
тами цінних паперів, затверджено-
го рішенням ДКЦПФР від 19 груд-
ня 2006 р. № 1591 [16];

 – публікації про АТ в засобах масо-
вої інформації та мережі Інтернет, 
у т. ч. рекламні.

Механізми отримання закритої (конфі-
денційної, інсайдерської, негласної) інфор-
мації про АТ часто знаходяться за межею 
правової сфери. Збір такої інформації може 
здійснюватися шляхом:

 – несанкціонованого проникнення у 
внутрішню комп’ютерну мережу 
АТ, сервери, системи зберігання 
баз даних (як правило, здійснюєть-
ся із залученням фахівців, які в на-
роді йменуються «хакери»); 

 – підкупу або шантажу осіб, що 
мають доступ до конфіденційної 
інформації про фінансово-госпо-
дарський стан АТ або структуру 
акціонерного капіталу завдяки сво-
єму службовому становищу і ро-
динним чи дружнім зв’язкам; 

 – «співпраці» рейдерів з окремими 
працівниками спеціальних підроз-
ділів правоохоронних органів, які 
наділені правом проводити слідчі 
дії чи оперативно-розшукові заходи 
і в змозі за відповідну плату надати 
послуги, що за своїми зовнішніми 
ознаками не мають кримінального 
забарвлення, але в подальшому бу-
дуть використані зловмисниками в 
захопленні АТ (проведення обшу-
ків та виїмок документів, отриман-
ня тимчасового доступу до банків-
ської таємниці тощо);

 – «співпраці» рейдерів з контролю-
ючими органами, які можуть роз-

добути необхідну зловмисникам 
інформацію у ході проведення пе-
ревірок або на підставі направле-
них до АТ запитів;

 – «співпраці» рейдерів із судами.
Особливу увагу рейдери приділяють 

отриманню відомостей реєстру акціонерів 
(зведеного облікового реєстру власників 
акцій). Арсенал методів у цій справі досить 
різноманітний:

 – підкуп працівників депозитарію 
(реєстратора, зберігача) або само-
го АТ;

 – направлення рейдерами депозита-
рію підробленого розпорядження 
на складання у порядку, визна-
ченому розділом VIII Положення 
про депозитарну діяльність, зведе-
ного облікового реєстру власників 
акцій, переліку акціонерів, яким 
надсилатиметься письмове повідо-
млення про проведення загальних 
зборів АТ, переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних 
зборах акціонерного товариства, 
або переліку осіб, які мають право 
на отримання дивідендів за акція-
ми [15];

 – надання державним реєстраторам 
для внесення до Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб (далі – ЄДР) доку-
ментів про зміни керівництва АТ 
та ознайомлення «нового керівни-
ка» з реєстром;

 – проведення виїмки реєстру акці-
онерів працівниками спеціальних 
підрозділів правоохоронних ор-
ганів у депозитарія (реєстратора, 
зберігача);

 – отримання інформації через орга-
ни Міністерства доходів і зборів 
України (податкові інспекції), до 
яких АТ, як податковий агент, по-
дає інформацію про осіб, яким на-
раховані дивіденди за акціями;

 – витребування судом реєстру акці-
онерів при розгляді спору за по-
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зовом підконтрольних рейдерам 
осіб. Отриманий таким чином ре-
єстр відрізняється від «придбано-
го» іншим шляхом, оскільки його 
походження повністю легітимне: 
реєстр, здобутий рейдерами різни-
ми обхідними шляхами, не можна 
використати як доказ.

Сам процес збору і обробки первин-
ної інформації здійснюється безперервно, 
в результаті чого створюються величезні 
масиви даних, які можна використовувати 
не тільки для захоплення, але і для захисту 
від нього. Цей процес може тривати від 
кількох тижнів або місяців до декількох 
років залежно від ступеня опрацювання 
об’єкта та наявності достовірних джерел 
інформації.

Паралельно з цим рейдери накопичу-
ють інформацію, що компрометує голову 
виконавчого органу, головного бухгалтера 
та посадових осіб АТ або провокують їх на 
аморальні дії з метою формування компро-
мату. Також здійснюється оцінка стійкості 
АТ до атаки. Вивчається та оцінюється сис-
тема охорони, здатність мобілізувати для 
свого захисту суд та прокуратуру, органи 
державної влади та місцевого самовряду-
вання [2].

Другий етап рейдерського захо-
плення АТ – провокація корпоратив-
ного конфлікту, інформаційна атака 
та брудний піар з метою дискредитації 
ключових акціонерів та посадових осіб 
товариства.

Рейдерам досить проблематично здій-
снити захоплення АТ, якщо його корпо-
ративна історія бездоганна і немає ані 
найменших причин для судових позовів. 
А тому при підготовці рейдерського захо-
плення АТ, як правило, штучно створю-
ється корпоративний конфлікт. У практиці 
рейдерських захоплень такий конфлікт 
розглядається як один із прийомів, при за-
стосуванні якого досягається дестабіліза-
ція роботи суб’єкта господарювання, що 
використовується надалі для його погли-
нання. Для досягнення своїх цілей рейдери 

змушені вдаватися до тактики інтриг, змов, 
маніпулювання громадською думкою для 
зміни балансу сил на свою користь.

На даному етапі на замовлення рейде-
рів у центральній та місцевій пресі, а також 
в Інтернеті інтенсивно друкуються замовні 
статті та матеріали, які зводять наклеп на 
посадових осіб АТ та ключових його акці-
онерів. У таких публікаціях критикуються 
методи управління, змальовуються песи-
містичні прогнози щодо майбутнього то-
вариства, громадськість інформується про 
порушення, з якими ключові акціонери 
придбали належні їм акції, тощо.

При захопленні рейдерами у 2013 р. 
одного з найбільших підприємства Жито-
мирської області з метою дискредитації 
посадових осіб АТ рейдерами було ство-
рено веб-сайт в мережі Інтернет, на сто-
рінках якого систематично розміщувалась 
викривлена інформація про фінансово-гос-
подарську діяльність товариства, розголо-
шувалися здобуті рейдерами злочинним 
шляхом відомості, які становили комер-
ційну таємницю АТ. З метою популяриза-
ції сайту у регіоні, в якому знаходиться АТ, 
рейдерами по всьому місту були розміщені 
бігборди з рекламою цього сайту [3].

З метою розколу трудового колективу 
АТ рейдерами нерідко здійснюється про-
вокаційні заходи, що мають на меті зіграти 
на внутрішніх суперечностях і дискредиту-
вати посадових осіб товариства.

Так, при захопленні названого АТ за 
фінансової підтримки рейдерів було орга-
нізовано благодійний захід «Трудівник за-
воду – поверни свої акції та встанови спра-
ведливість», в рамках якого пропонувалася 
повна фінансова та юридична підтримка в 
організації судових спорів із АТ. Зокрема, 
особам, які колись продали свої акції в ата-
кованому АТ його ключовим акціонерам, 
пропонувалась допомога у відсудженні ак-
цій і гарантувалось їх наступне придбання 
за високою ціною [3].

З метою створення фінансових труд-
нощів АТ рейдерами практикуються роз-
повсюдження неправдивої інформації (на-
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приклад, про банкрутство АТ, анулювання 
ліцензій) контрагентам товариства шляхом 
направлення їм sms-повідомлень, про-
ведення розсилки на електронні поштові 
скриньки, направлення листів, телеграм 
тощо. Наслідком цього може бути виник-
нення непрогнозованих проблем з контр-
агентами і партнерами, які несподівано 
відмовляються працювати без передоплати 
і висувають різноманітні, частіше за все 
необґрунтовані претензії.

АТ, як емітенти акцій, є учасниками 
ринку цінних паперів, державне регулю-
вання якого здійснюється НКЦПФР. У 
зв’язку з цим, на даному етапі рейдерського 
захоплення рейдерами часто практикується 
масове направлення до НКЦПФР скарг від 
підконтрольних акціонерів про порушення 
їх прав на отримання інформації про ді-
яльність АТ, на отримання дивідендів, на 
участь в управлінні АТ. Це робиться з ме-
тою дискредитації АТ в очах регулятора, а 
також ініціювання накладення НКЦПФР 
у порядку, визначеному Законом України 
«Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні» [7], санкцій на АТ, як 
порушника законодавства про цінні папери 
(найчастіше – за ненадання акціонерам ко-
пій документів за запитами, надісланими 
на адресу АТ у вигляді конвертів з чистими 
аркушами).

Рейдери від імені акціонерів зверта-
ються з позовними заявами до судів на дії 
посадових осіб АТ, а також з позовами до 
самого товариства.

Третій етап рейдерського захоплення 
АТ – адміністративний тиск і створення 
адміністративних перешкод господар-
ській діяльності АТ.

На даному етапі, як правило, вирі-
шується комплекс завдань, грамотне ви-
рішення яких дозволяє рейдерам знизити 
фінансові витрати, а також виробити опти-
мальну стратегію дій з захоплення АТ. Цей 
етап характеризується тим, що в одній 
«упряжці» [18] з рейдерами діють державні 
службовці, місцеві чиновники, представ-
ники правоохоронних органів та право-

суддя. В останні роки зазначені особи все 
частіше стають «активними учасниками» 
рейдерських захоплень і недружніх погли-
нань АТ. 

Звичайно, адміністративний ресурс 
ніколи не афішується, але при цьому його 
незрима присутність відчувається. Як за-
значає О.М. Литвак, жодна рейдерська 
атака не закінчиться успішно, якщо вона 
не супроводжується прикриттям з боку 
державних структур, правоохоронців і суду 
[10, 40]. Крім того, якщо це не відстежу-
ється місцевою владою, то свідчить або 
про забезпечення цими органами такого 
захоплення, або про їх економічну неком-
петентність, професійну непридатність 
[12, 67].

Аналіз досліджень проблематики рей-
дерських захоплень [13] дає можливість 
виділити основні напрями тиску на АТ, що 
застосовуються на даному етапі рейдесь-
кого захоплення:

 – кримінально-правовий – ініцію-
вання порушення «замовних» кри-
мінальних справ, у межах яких мо-
жуть накладатися арешти на майно 
та застосовуватися запобіжні захо-
ди до окремих осіб – посадових 
осіб та ключових акціонерів АТ 
для психологічного тиску на них;

 – податковий – організування серії 
податкових перевірок як стосовно 
АТ, так і його контрагентів з метою 
скомпрометувати «жертву» та по-
слабити фінансові надходження, 
залишаючи таким чином без ко-
штів на захист;

 – міліцейський – проведення низки 
перевірок як стосовно осіб, так і 
АТ – тактика перевірки може бути 
різною залежно від виду діяльності 
АТ (наприклад, якщо сфера діяль-
ності – хімічна промисловість або 
фармакологія, то перевірка здій-
снюється стосовно режиму обігу 
сильнодіючих речовин та прекур-
сорів тощо), але здебільшого в на-
прямі господарської діяльності;
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 – прокурорський – забезпечується 
протидія слідству у кримінальних 
справах проти рейдерів (перевірка, 
об’єднання та переміщення кримі-
нальних справ з метою їх закриття 
або призупинення провадження);

 – контрольний – організація переві-
рок правил ведення АТ господар-
ської діяльності, дотримання зако-
нодавства про охорону праці тощо; 

 – ліцензійний – організація докумен-
тальних перевірок та перевірок до-
держання умов ліцензування охо-
ронних підприємств, які в межах 
своїх функцій повинні забезпечу-
вати безпеку АТ (з метою їх ней-
тралізації);

 – інформаційний – вжиття захо-
дів для формування негативного 
іміджу АТ (публікації в ЗМІ, на-
правлення заяв від пересічних гро-
мадян до контролюючих органів 
тощо);

 – міжнародний – вжиття заходів 
щодо спрямуванню майнових 
супере чок за межі юрисдикції 
України;

 – реєстраційний – ініціювання зміни 
власників пакетів акцій АТ, підро-
блення реєстрів акціонерів, пере-
ведення реєстрів акціонерів до ін-
ших реєстраторів, зміна зберігачів 
цінних паперів тощо;

 – силовий – учинення низки злочи-
нів: вимагання, примушування до 
укладання угод, примушування 
до виконання цивільно-правових 
зобов’язань, самоправство, шах-
райство, викрадення людей, зни-
щення майна, погроза насильством 
тощо;

 – господарсько-процесуальний – іні-
ціювання низки господарських по-
зовів у різних регіонах із певним 
періодом їх подання з метою не 
виграшу в суді, а створення безпе-
рервного потоку судових засідань 
(як забезпечення рішень, унаслідок 

прийняття яких може накладатися 
заборона на відчуження майна);

 – корпоративний – заплутування 
держав них органів, реєстраторів, 
суд дів із метою створення ілюзії 
складної корпоративної супер-
ечки (з метою уникнення персо-
нальної відповідальності рейдери 
як контрагентів суперечки зазна-
чають «мертвих душ», осіб з декла-
сованих елементів, власників фік-
тивних суб’єктів господарювання 
тощо). Підроблення документів 
(документальний контрафакт) 
здійснюєть ся з вико ристанням дру-
карсь кого станка (автоматизо ва ної 
системи), за допомогою якого ство-
рюється повний пакет доку ментів, 
що є інтелектуально підробленими, 
але які мають необхідні реквізити й 
не є технічно підробленими. 

З урахуванням особливостей правового 
статусу АТ адміністративний тиск на това-
риство може бути спрямований на досяг-
нення різних цілей.

Насамперед, метою адміністративного 
тиску на АТ може бути створення умов, за 
яких буде неможливо здійснити швидке 
виведення активів АТ. Це досягається шля-
хом накладення арешту на всі цінні активи 
АТ, а також заборони товариству укладати 
господарські договори щодо відчуження 
чи обтяження активів, емітувати векселі 
і тому подібне. Для цього, зазвичай, ви-
користовуються зв’язки рейдерів у судах, 
які виносять ухвали про забезпечення по-
зову, або в органах внутрішніх справ, спів-
робітники яких можуть накласти арешт в 
рамках кримінального процесу в ході роз-
слідування ініційованих рейдерами кримі-
нальних справ. 

Адміністративний тиск може мати на 
меті фінансове виснаження АТ для того, 
щоб звести до мінімуму ефективність за-
хисту товариства від нападу. Про це може 
свідчити невмотивоване збільшення кіль-
кості всіляких перевірок АТ з боку різних 
відомств, податкових органів, створення 
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перешкод в отриманні товариством до-
звільних документів, анулювання ліцензій, 
дозволів, затримки в розмитненні придба-
них товариством за кордоном устаткування 
та товарів, відмови в проведенні державної 
реєстрації тощо.

З використанням адмінресурсу може 
бути заблокована можливість ключовим 
акціонерам перерозподілити з метою за-
хисту акції (наприклад, у разі порушення 
щодо таких акціонерів кримінальних 
справ). Для цього можуть використову-
ватися як повноваження слідчого у кри-
мінальному процесі, так і регулятора на 
ринку цінних паперів. Так, згідно з п. 5 
ст. 8 Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів» НКЦПФР 
має право у разі порушення законодав-
ства про цінні папери, нормативних актів 
НКЦПФР зупиняти на термін до одного 
року розміщення (продаж) та обіг цінних 
паперів того чи іншого емітента. У разі від-
сутності у рейдерів корумпованих зв’язків 
у НКЦПФР, такий результат може бути до-
сягнуто за допомогою органів правосуддя, 
наприклад, шляхом винесення ухвали про 
забезпечення позову. 

Неправомірні акти органів державної 
влади та місцевого самоуправління, що 
видаються ними щодо АТ, зачіпаючи права 
товариства як суб’єкта господарювання, 
порушують дві заборони, встановлені 
Господарським кодексом України (далі – 
ГКУ) [4]: 

 – перша – заборона, встановлена в 
ч. 5 ст. 19 ГКУ: незаконне втручан-
ня та перешкоджання господар-
ській діяльності суб’єктів господа-
рювання з боку органів державної 
влади, їх посадових осіб при здій-
сненні ними державного контролю 
та нагляду забороняються;

 – друга – заборона, встановлена в 
ч. 4 ст. 23 ГКУ: незаконне втру-
чання органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування у гос-
подарську діяльність суб’єктів гос-
подарювання забороняється.

Штучне створення адміністратив-
них бар’єрів перед АТ як суб’єктами 
господарської діяльності практично за-
вжди пов’язане з корупційними проявами 
[12, 35]. 

Корумпованість стосунків рейдерів з 
працівниками владних структур, судових 
та правоохоронних органів є серйозною 
загрозою безпеці АТ. Траплялися навіть 
випадки, коли завдяки адмінресурсу рей-
дерами досягався необхідний їм резуль-
тат уже на даному етапі рейдерського 
захоплення. Як правило, це мало місце 
в ситуації, коли рейдери, володіючи 
зв’язками у найвищих ешелонах влади, 
організовували такий шалений тиск на 
АТ, що його власники не витримували 
натиску і здавались навіть без бою.

Четвертий етап – організація і супро-
від силового захоплення АТ.

Характер дій з організації рейдерського 
захоплення АТ може відрізнятися залежно 
від структури статутного капіталу (розпо-
рошеність акцій чи їх концентрації в руках 
однієї людини), фінансових можливостей 
рейдерів, фінансового стану об’єкта, готов-
ності товариства до опору та інших факто-
рів.

За розпорошеності акцій серед значної 
кількості акціонерів і відсутності на АТ 
власника контрольного пакету акцій рей-
дерами застосовується звичайна скупка 
акцій. В умовах, коли переважна більшість 
населення України перебуває у злиденному 
стані, акціонери з готовністю розстаються 
з належними їм акціями за запропонова-
ною їм рейдерами завищеною ціною. Осо-
бливо легко на це йдуть акціонери, яким 
товариство жодного разу не виплачувало 
дивідендів. Консолідуючи блокуючий або 
контрольний пакет акцій, рейдер набуває 
можливості вирішального впливу при при-
йнятті рішень вищим органом АТ. 

У разі володіння однією або кількома 
особами контрольним пакетом акцій рейде-
рами можуть застосовуватись механізми ви-
лучення акцій у таких акціонерів за сфаль-
сифікованими документами. Найчастіше 
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тут використовується схема підписання 
передавального розпорядження по нотарі-
ально оформленій довіреності акціонера. 
Причому згодом з’ясовується, що нотаріуса 
такого в природі не існує або ніяких доку-
ментів з цього приводу він не оформляв.

Дещо рідше у підготовці до рейдер-
ського захоплення застосовується механізм 
проведення контрольованої додаткової емі-
сії акцій, що має на меті розмивання паке-
тів акцій ключових акціонерів АТ і консо-
лідації контрольного пакету акцій в руках 
рейдерів.

Усі наведені вище підготовчі дії з кон-
солідації в руках рейдерів контрольного 
або блокуючого пакету акцій мають на меті 
забезпечення зловмисникам можливості 
переобрання на загальних зборах акціоне-
рів органів управління АТ. При цьому рей-
дери намагаються максимально дотриму-
ватись усіх формальних процедур та вимог 
закону, хоча нерідко проведення таких збо-
рів здійснюється в таємниці від ключових 
акціонерів та посадових осіб АТ.

З прийняттям Закону України «Про ак-
ціонерні товариства» арсенал рейдерських 
технологій щодо створення паралельного 
виконавчого органу, як формальної переду-
мови «заходу» рейдера в АТ, істотно роз-
ширився.

До введення в дію Закону про АТ, За-
коном України «Про господарські това-
риства» питання обрання та припинення 
повноважень виконавчого органу відноси-
лись до виключної компетенції загальних 
зборів акціонерів [6]. Тому така важлива 
увага раніше рейдерами приділялась кон-
солідації контрольного пакету акцій. Після 
набрання чинності Законом про АТ ситу-
ація істотно змінилась. Так, згідно із п. 8 
ст. 52 Закону про АТ питання обрання та 
припинення повноважень голови і членів 
виконавчого органу законодавцем було від-
несено до виключної компетенції наглядо-
вої ради АТ. А тому питання формування 
рейдерами паралельного виконавчого ор-
гану АТ стало можливим вирішити шля-
хом підробки рішення наглядової ради АТ.

Цією нормою, наприклад, рейдери 
успішно скористались при захопленні у 
2013 р. одного з найбільш рентабельних в 
Житомирській області АТ [17].

У разі, якщо відповідно до статуту то-
вариства обрання та припинення повно-
важень голови колегіального виконавчого 
органу (особи, яка здійснює повноваження 
одноосібного виконавчого органу) відне-
сено до компетенції загальних зборів, на-
глядова рада відповідно до ч. 2 ст. 61 За-
кону про АТ має право відсторонити від 
виконання повноважень голову колегіаль-
ного виконавчого органу (особу, яка здій-
снює повноваження одноосібного виконав-
чого органу), дії або бездіяльність якого 
порушують права акціонерів чи самого 
товариства, до вирішення загальними збо-
рами питання про припинення його повно-
важень. До вирішення загальними зборами 
питання про припинення повноважень 
голови колегіального виконавчого органу 
(особи, яка здійснює повноваження одно-
осібного виконавчого органу) наглядова 
рада зобов’язана призначити особу, яка 
тимчасово здійснюватиме повноваження 
голови колегіального виконавчого органу 
(особи, яка здійснює повноваження одно-
осібного виконавчого органу), та скликати 
позачергові загальні збори.

Крім того, на практиці траплялися ви-
падки підробки рейдерами заяв голови та 
членів виконавчого органу АТ про звіль-
нення і наказу (рішення виконавчого ор-
гану) про призначення потрібних зловмис-
никам осіб виконуючими обов’язки голови 
та членів виконавчого органу товариства.

Таким чином, припинення повнова-
жень голови та членів виконавчого органу 
і призначення рейдерами своїх управлінців 
може оформлятись рішенням загальних 
зборів АТ, наглядової ради або навіть рі-
шенням самого виконавчого органу. Для 
використання у подальшому з такого до-
кумента рейдерами робляться нотаріальні 
копії, які при поданні до державних орга-
нів не викликають сумнівів щодо їх справ-
жності та достовірності.
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Згідно із Законом України «Про дер-
жавну реєстрацію юридичних осіб та фі-
зичних осіб – підприємців» (далі – Закон 
про держреєстрацію) [8] підставою для 
здійснення державної реєстрації є на-
дання заявником відповідних документів, 
які орган, що здійснює реєстрацію, не 
має права перевіряти чи ініціювати про-
ведення правової експертизи на предмет 
їх достовірності. Зазначене призводить до 
того, що за відсутності формальних під-
став для відмови в державній реєстрації 
орган, що здійснює державну реєстрацію, 
зобов’язаний здійснити таку реєстрацію 
незалежно від того, відповідають дійсності 
відомості в представлених документах чи 
ні [12, 59–60].

Оскільки згідно із Законом про держре-
єстрацію державний реєстратор не переві-
ряє достовірність інформації, яку надають 
особи для внесення відповідних записів 
до ЄДР, рейдер має цілком законну мож-
ливість вносити зміни до складу керівних 
осіб юридичної особи на підставі підро-
блених документів.

Після проведення ж державної реєстра-
ції змін у відомостях про керівника АТ на 
підставі поданих рейдерами документів, на 
їх користь починає діяти ч. 1 ст. 18 Закону 
про держреєстрацію, згідно з якою перед-
бачено «якщо відомості, які підлягають 
внесенню до ЄДР, були внесені до нього, то 
такі відомості вважаються достовірними і 
можуть бути використані в спорі з третьою 
особою, доки до них не внесено відповід-
них змін». Це дає у подальшому рейдерам 
право виступати від імені «захопленого» 
АТ навіть за відсутності належним чином 
прийнятого рішення відповідного органу 
юридичної особи.

Відразу після внесення до ЄДР відо-
мостей про нового голову правління, для 
закріплення потрібного рейдерам стано-
вища і створення перешкод наступному 
внесенню до ЄДР небажаних для них змін 
(наприклад, пов’язаних з поновленням на 
посаді попереднього складу правління), 
можуть організовуватись контрольовані 

виїмки співробітниками правоохоронних 
органів документів реєстраційної справи 
АТ у державного реєстратора або ухвали 
про забезпечення позову, якими забороня-
тиметься внесення змін до ЄДР. 

Після створення паралельного органу 
і його «легалізації» в ЄДР рейдери пере-
ходять до силового захоплення АТ і вста-
новлення фактичного контролю над това-
риством та його активами. 

Це найбільш публічний етап, тому що 
колишнє керівництво АТ з усіх сил чинить 
опір. При цьому з обох сторін можуть ак-
тивно діяти приватні охоронні агентства, 
державні виконавці з взаємовиключними 
один одного виконавчими листами, різні 
підрозділи міліції, преса і так далі. На 
цьому етапі розв’язується так само запекла 
інформаційна та адміністративна війна.

І, нарешті, п’ятий етап – легаліза-
ція рейдерського захоплення АТ.

Якщо атака на АТ пройшла успішно, 
подальші дії рейдерів залежать від цілей і 
завдань рейдерської операції. Тут можливі 
кілька варіантів. 

У першому випадку, якщо рейдери 
прагнули захопити тільки активи АТ – мі-
шені тільки з міркувань миттєвого заро-
бітку, то швидко відбувається ланцюжок 
господарсько-правових угод із відчуження 
нерухомості, устаткування, транспортних 
засобів і всього іншого, що має ціну. Це 
робиться до тих пір, поки активи не по-
трапляють до рук добросовісного набу-
вача, права на майно якого захищає чинне 
законодавство, для унеможливлення в 
майбутньому спроб оскаржити законність 
операції. Предмети та об’єкти з високою 
балансовою вартістю, але низькою ліквід-
ністю, новий власник АТ продає або кидає. 

У другому випадку, якщо вся рейдер-
ська операція проводилася для захоплення 
бізнесу АТ в цілому, то рейдерами реалі-
зуються заходи для його утримання. За-
хоплене АТ приєднується до фінансово-
промислової групи (холдингу) і на ньому 
з «нуля» вибудовується вся вертикаль 
управління, і з урахуванням способу при-
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дбання вибудовується структура безпеки. 
Поступово ліквідуються наслідки операції 
рейдерського захоплення, трудовому ко-
лективу АТ сплачується вся зарплата, вели-
ким акціонерам виплачуються дивіденди, 
виділяються кошти на благодійництво, «за-
чищається» медіапростір, а в бюджет пере-
раховується всі заборгованості з податків 
[1, 150]. 

У деяких випадках колишні власники 
та управлінці АТ, за наявності на те ре-
сурсу, самі перепрофілюються в рейдери 
і намагаються повернути втрачене това-
риство. Для протидії цьому нові власники 
АТ можуть спробувати зробити захоплення 
вже свого товариства нерентабельним, на-
приклад, диверсифікувати господарську 
діяльність по декількох юридичних особах 
та обтяжити активи шляхом передачі їх в 
заставу своїй же структурі.

Як показав аналіз, на кожному етапі 
рейдерського захоплення АТ недоскона-
лість законодавства дає змогу рейдерам 
шукати в законах прогалини і планувати 

рейдерські операції. Проте, як слушно за-
значив О.О. Седлецький, навіть ці щілини 
не забезпечують їм успіху. Жодну рейдер-
ську операцію не можна здійснити без 
«своїх» суддів, співробітників виконавчої 
служби, працівників правоохоронних орга-
нів. Тобто тих представників судової сис-
теми і правоохоронних органів, які готові 
за певну плату сприяти рейдерам у здій-
сненні їхніх задумів [12, 45]. 

Отже, підсумовуючи все наведене 
можна сказати, що незважаючи на те, що 
в Україні декларується боротьба з рей-
дерством, протиправні захоплення ак-
ціонерних товариств продовжуються. 
Поширенню цього явища у сфері господа-
рювання сприяє як недосконалість законо-
давства, так і корумпованість представни-
ків державних органів, органів місцевого 
самоврядування, судової системи і право-
охоронних органів. Відтак, подолання рей-
дерства можливе за умови паралельного 
вирішення обох проблем, що потребує 
проведення подальших досліджень.
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РезЮме
В статье исследуются проблемы, связанные с рейдерским захватом акционерных об-

ществ. Основное внимание уделено анализу правовой конструкции акционерного обще-
ства как объекта рейдерства, а также технологий, применяемых на разных этапах рейдер-
ского захвата акционерных обществ. 

SUMMARY
The article is dedicated to the problems with corporate raid of Joint-Stock Companies. The 

main attention is paid to the analysis of the legal structure of the Joint-Stock Company as the 
object of raiding and technologies which used at various stages of the corporate raid of Joint 
Stock Companies.
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Визначені Конституцією України прі-
оритети розвитку держави й суспільства 
передбачають здійснення активних й ці-
леспрямованих заходів, спрямованих на 
реальне забезпечення прав та свобод лю-
дини й громадянина. Одним з важливих 
напрямів захисту невідчужуваного права 
особи на життя та збереження її здоров’я 
є вдосконалення правового регулювання 
й охорони правовими засобами сфери ме-
дичної діяльності. На тлі загальносвітової 
тенденції погіршення здоров’я населення, 
яка, на жаль, не оминає й нашу державу, 
зазначене питання набуває все більшої ак-
туальності.

В умовах інтеграції України до світо-
вого співтовариства важливого науково-
теоретичного й практичного значення на-
буває вивчення іноземного законодавства 
та правового досвіду. Тому в ході дослі-
дження даної проблеми перспективним 
є здійснення огляду зарубіжного кримі-
нального законодавства з метою виявлення 
приписів, що стосуються злочинів у сфері 
медицини й порівняння їх з положеннями 
національного законодавства. Таке порів-
няння дозволить ширше побачити більш 
досконалі варіанти вирішення питань, ко-
трі постають в кримінальному праві, а та-
кож оцінити якість відповідних положень 

законодавства України, сформулювати 
пропозиції з його вдосконалення.

Хоча порівняльно-правовий огляд де-
яких положень іноземного кримінального 
законодавства в частині, що стосується 
відповідальності за медичні злочини, здій-
снювався в роботах деяких українських 
і зарубіжних науковців, зокрема, С. Грін-
чака, Н. Крилової, Л. Карпенко, О. Мис-
ливої, С. Расторопова, В. Флорі та ін., од-
нак розглянуті ними питання стосувалися 
лише окремих видів злочинів, що посяга-
ють на відносини в сфері медичної діяль-
ності.

Як показує огляд зарубіжного кримі-
нального законодавства, кодифіковані кри-
мінально-правові акти багатьох країн СНД, 
Балтії, Східної й Західної Європи та Дале-
кого Сходу, містять приписи щодо відпо-
відальності за діяння, що завдають шкоди 
відносинам у сфері медичної діяльності. 
При цьому в деяких випадках позиції за-
конодавчої влади різних країн в питаннях 
криміналізації деяких видів посягань ви-
явилися досить близькими. Зокрема, це 
стосується відповідальності за злочинну 
бездіяльність медичних працівників, яка 
в КК України передбачена у ст. 139 «Не-
надання допомоги хворому медичним 
працівником» та ст. 140 «Неналежне ви-
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конання професійних обов’язків медичним 
або фармацевтичним працівником».

Водночас, в описанні ознак таких зло-
чинів у законах різних країн є відмінності. 
Так, основний склад ненадання допо-
моги хворому медичним працівником за 
КК України (ч. 1 ст. 139) є формальним, а 
його суб’єктивна сторона характеризується 
усвідомленням винуватим можливості на-
стання тяжких наслідків для хворого. У 
КК Республіки Білорусь (ст. 161) нена-
дання хворому допомоги також є злочином 
з формальним складом [4, 226]. Настання 
наслідків (смерть хворого або заподіяння 
йому тяжкого тілесного ушкодження) утво-
рює кваліфікований склад цього злочину.

Аналогічним чином сконструйовано 
склад ненадання хворому допомоги у КК 
Грузії (ст. 130) [2, 179], КК Республіки 
Болгарія (ст. 141) [6, 109], КК Республіки 
Сан-Марино (ст. 379) [7, 236]. Водночас, 
у жодному зі згаданих законів не перед-
бачене усвідомлення медичним працівни-
ком можливих наслідків бездіяльності як 
суб’єктивна ознака злочину.

Кримінальні закони деяких інших дер-
жав обов’язковою ознакою об’єктивної

сторони ненадання допомоги хворому 
медичним працівником називають сус-
пільно-небезпечні наслідки у виді реальної 
особистої шкоди. Однак її небезпечність 
для здоров’я особи є різною: ст. 142 КК 
Азербайджанської республіки передба-
чає настання наслідку у виді менш тяжкої 
шкоди здоров’ю хворого [5, 165]; ст. 118 
КК Республіки Казахстан – шкоди серед-
ньої тяжкості [9, 144], ст. 128 КК Респу-
бліки Таджикистан та ч. 2 ст. 116 КК Рес-
публіки Узбекистан – тяжку або середньої 
тяжкості шкоду здоров’ю [10, 143; 11, 150], 
ст. 126 КК Естонської республіки – тяжкі 
наслідки [12, 122].

Заслуговує на увагу вказівка на вид по-
терпілого від зазначеного злочину в бол-
гарському кримінальному законі (ст. 141 
КК) [6, 109]) – не лише хвора особа (як в 
українському КК), але й породілля. Зважа-
ючи на актуальність для України питання 

забезпечення репродукційної політики, 
внесення відповідних змін до ст. 139 КК 
України, на мою думку, здатне позитивно 
відобразитись на рівні дисциплінованості 
медичних працівників в частині надання 
належної професійної допомоги вагітним 
та жінкам, які народжують.

У переважній більшості переглянутих 
кодексів встановлено кримінальну відпо-
відальність за незаконне переривання ва-
гітності (очевидно, це пояснюється й тим, 
що зазначені операції – одна з найбільш 
давно відомих людству біомедичних тех-
нологій [3, 7]). Відповідні приписи було 
виявлено практично у всіх законах, що під-
давалися аналізу (винятком є КК Китай-
ської Народної Республіки, в якому пере-
ривання вагітності в переліку злочинів не 
зазначене). Привертає увагу, що соціально-
правова оцінка й обсяги криміналізації 
цього діяння в різних країнах суттєво від-
різняються. Так, у ст. 157а КК Республіки 
Польща передбачене покарання щодо 
будь-якої особи, яка заподіяла шкоду плоду 
(за винятком випадків рятування життя або 
здоров’я вагітної жінки чи плоду) [13, 129], 
згідно з ч. 2 ст. 145 КК Іспанії підлягає кри-
мінальній відповідальності навіть жінка, 
що перервала собі вагітність [14, 52]. У 
більшості ж держав, як і в Україні, кри-
мінально-правову відповідальність вста-
новлено лише за переривання вагітності 
жінці з порушенням при цьому певних 
медичних або соціальних норм, або яке 
потягло шкідливі наслідки для її життя чи 
здоров’я. При цьому закони лише деяких 
країн, наприклад, КК Голландії (ст. 296) 
[15, 387], КК Швейцарії (ст. 119) [16, 162], 
ізраїльський Закон про покарання 1977 р. 
(ст. 313) [1, 668] не виділяють окремо у 
нормах про незаконне здійснення аборту 
спеціального суб’єкта – медичного пра-
цівника. У більшості ж кодексів вчинення 
цього злочину медичним працівником (лі-
карем, гінекологом, акушером, особою, 
що має спеціальну вищу медичну освіту) 
впливає на його кримінально-правові на-
слідки. Водночас, наявність спеціального 
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суб’єкта обумовлює діаметрально проти-
лежні підходи законодавців різних країн 
до оцінки суспільної небезпечності ді-
яння, а відповідно, й до ступеню суворості 
кримінально-правових санкцій. Так, у КК 
Австрії (ч. 2 § 96) переривання вагітності, 
вчинене лікарем, розглядається як квалі-
фікований вид цього злочину і передбачає 
більш сувору (позбавлення волі до трьох 
років) санкцію порівняно з вчиненням того 
ж діяння загальним суб’єктом (у цьому 
разі покарання не перевищує одного року 
позбавлення волі) [17, 145]. За законодав-
ством Японії незаконне здійснення аборту 
лікарем, акушеркою (ст. 214 КК Японії) ка-
рається позбавленням волі з примусовою 
фізичною працею на строк від трьох міся-
ців до п’яти років, а вчинення цього зло-
чину іншим суб’єктом (ст. 213) – тим са-
мим видом покарання, але на строк до двох 
років [18, 129]. Здійснення незаконного 
аборту медичним працівником посилює 
суворість кримінально-правових санкцій 
й за КК Республіки Корея (ст.ст. 269, 270) 
[19, 174–175], КК Республіки Сан-Марино 
(ст.ст. 153, 154) [7, 120–122].

Законодавці країн СНД та Балтії (як і 
український), навпаки, незаконне пере-
ривання вагітності особою, що має спеці-
альну медичну освіту, оцінюють як менш 
небезпечне діяння порівняно з вчиненням 
його загальним суб’єктом.

Наприклад, згідно з КК Республіки 
Білорусь (ч. 1 ст. 156 КК) вчинення цього 
злочину лікарем, який має вищу медичну 
освіту відповідного профілю карається 
штрафом або позбавленням права обі-
ймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю, в той час як вчинення цього 
злочину особою, що такої освіти не має, 
карається штрафом або обмеженням волі 
на строк до двох років, або позбавленням 
волі на той же строк з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю (ч. 2 ст. 156) [4, 222–223].

Подібним чином вирішується зазна-
чене питання й у кримінальному законо-
давстві Латвійської республіки (ст. 135) 

[20, 157], Республіки Казахстан (ст. 117) 
[9, 145], Азербайджанської республіки 
(ст. 141) [8, 174], Республіки Таджикистан 
(ст. 123) [10, 140], Естонської республіки 
(ст. 120) [12, 116–117], Республіки Узбекис-
тан (ст. 114) [11, 149]. Російський законо-
давець пов’язав незаконність аборту лише 
з особистістю винуватого – кримінально 
караним є здійснення його особою, яка не 
має вищої медичної освіти відповідного 
профілю, або особою, що має середню ме-
дичну освіту, або яка взагалі не має медич-
ної освіти (ст. 123 КК Російської Федера-
ції); переривання вагітності лікарем, який 
має належну освіту, за російським законо-
давством не вважається злочинним, якщо 
діяння не потягло наслідків для життя чи 
здоров’я потерпілої (ч. 3 ст. 123 КК РФ) 
[21, 43]. Зазначена обставина оцінюється 
російськими фахівцями як недолік [2, 468].

Оцінюючи способи диференціації 
відповідальності за незаконне вчинення 
аборту медичним працівником хотілося б 
зауважити, що відсутність медичної освіти 
(а відповідно, знань та вмінь стосовно здій-
снення медичних маніпуляцій) в особи, яка 
здійснює такий суттєвий вплив на організм 
жінки, яким є переривання їй вагітності, 
значно збільшує ризик заподіяння шкоди її 
здоров’ю та життю. Тому позиція законо-
давців країн СНД і Балтії з цього питання 
виглядає більш виваженою, такою, що 
адекватно відображає суспільну небезпеч-
ність цього діяння, вчиненого різними ви-
дами суб’єктів.

Під час здійснення порівняльно-право-
вого огляду не можуть залишитися поза 
увагою норми іноземного кримінального 
законодавства про суспільно небезпечні 
діяння в сфері медицини, аналогів яким у 
КК України немає. Так, ст. 136 КК Грузії 
передбачено відповідальність за генетичні 
маніпуляції (створення істоти, подібної до 
людини) [5, 183]. В болгарському кодексі 
вчинення незаконних діянь (виробництва, 
переробки, придбання, розповсюдження і 
т.ін.) з наркотичними речовинами, вчине-
ними лікарем або фармацевтом (п. 4 ч. (2) 
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ст. 354а) визнане кваліфікуючою ознакою 
цього злочину [3, 249]. У законодавстві Ні-
дерландів (п.п. (2), (3) ч. 2 ст. 249 КК Гол-
ландії) окремо виділено такий склад зло-
чину, як непристойні дії, вчинені медичним 
працівником (лікарем або особою, яка пра-
цює в секторі охорони здоров’я) стосовно 
особи, прийнятої до лікарні, пацієнта. У 
цьому ж кодексі передбачено і спеціальний 
випадок підроблення документів: якщо лі-
кар або акушерка умисно видають неправ-
диве свідоцтво про народження, смерть або 
хворобу (ст. 228) [15, 47]. Криміналізоване 
неправдиве лікарське свідчення (умисна 
видача довідки лікарем, ветеринаром, аку-
шером) у КК Швейцарії (ст. 318) [16, 275]. 
Подібне діяння – внесення лікарем не-
правдивих записів до свідоцтва про смерть 
або про розтин тіла, – передбачається й у 
ст. 160 КК Японії [18, 103]. Хоч КК України 
прямих аналогів зазначеним вище нормам 
не має, але запобігати підробці медичних 
документів та здійснювати кримінальне 
переслідування за такі суспільно небез-
печні діяння дозволяють норми статей 
про службове підроблення (ст. 366), під-
роблення документів, печаток, штампів та 
бланків, їх збут, використання підроблених 
документів (ст. 358 КК України).

У § 110 КК Австрії містяться норми, 
якими встановлено відповідальність за 
самовільне (здійснене без згоди хворого) 
лікування особи. Норма такого ж змісту 
міститься й у ст. 192 § 1 КК Республіки 
Польща [13, 147–148].

Отже, обсяги криміналізації порушень 
біомедичних норм в Україні вужчі, аніж 
у зазначених країнах (ст. 141 КК України 
встановлено відповідальність лише за про-
ведення клінічних випробувань лікарських 
засобів без письмової згоди пацієнта або 
його законного представника, або стосовно 
неповнолітнього чи недієздатного, якщо ці 
дії спричинили смерть або інші тяжкі на-
слідки).

Згідно з КК Республіки Сан-Марино 
караним є штучне запліднення (ст.ст. 226, 
227), відповідальність за яке посилюється, 

якщо злочин вчинено особою, що має ме-
дичну спеціальність [7, 162–163].

У Азербайджані криміналізовано не-
законне штучне запліднення або імплан-
тацію ембріону жінці або неповнолітній 
особі, проведення без згоди особи опера-
цій з метою медичної стерилізації (ст. 136 
Азербайджанської республіки) [5, 159–
160]. Естонський законодавець також пе-
редбачив злочинність стерилізації особи 
проти її волі (ч. (5) ст. 120), незаконної імп-
лантації жінці чужої яйцеклітини або ство-
реного з неї ембріону (ст. 120-1), вчинення 
заборонених дій з ембріоном (ст. 120-2) 
[12, 117–119].

Слід погодитись, що примусова хірур-
гічна стерилізація є істотним втручанням в 
організм людини, яке назавжди позбавляє 
її можливості батьківства або материн-
ства, тобто не лише завдає шкоди здоров’ю 
особи, але й порушує її важливі немайнові 
права.

Зазначена обставина дозволяє поста-
вити питання про доповнення в перспек-
тиві кримінального законодавства України 
нормами подібного до наведених положень 
змісту.

Деякі рішення вітчизняного законо-
давця щодо регламентації відповідальності 
за злочини у сфері медичної діяльності не 
мають прямих аналогів в законодавстві за-
рубіжних країн. Так, в КК України (ст. 132) 
існує спеціальна норма щодо розголо-
шення відомостей про проведення медич-
ного огляду на виявлення зараження ВІЛ чи 
іншої невиліковної інфекційної хвороби. У 
більшості зарубіжних держав, подібне ді-
яння не утворює окремого складу злочину. 
Лише в деяких країнах СНД воно оціню-
ється законом як кваліфікований вид розго-
лошення лікарської таємниці (зокрема, ч. 2 
ст. 145 КК Таджикистану, ч. 2 ст. 144 КК 
Казахстану, ч. 2 ст. 178 КК Білорусі).

Згідно з КК України (ст. 131) утворює 
самостійний склад злочину і неналежне ви-
конання медичним працівником професій-
них обов’язків, що спричинило зараження 
ВІЛ або іншої невиліковної інфекційної 
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хвороби. У деяких іноземних кримінальних 
законах, як і в українському, передбачено 
правові підстави кримінальної відпові-
дальності медичних працівників за діяння, 
що потягли зараження особи ВІЛ або за-
хворювання на СНІД. Водночас, окремого 
складу такого злочину не було виявлено в 
жодному з аналізованих законів. Зокрема, 
у КК Білорусі (ч. 2 ст. 162) [4, 227], Таджи-
кистану (ч. 2 ст. 129) [10, 145], Латвійської 
республіки (ч. 2 ст. 138) [20, 159] наслідок 
у виді зараження особи ВІЛ або захворю-
вання на СНІД утворює кваліфікований 
вид неналежного виконання професійних 
обов’язків медичним працівником.

Таким чином, застосування компара-
тивістського методу підтверджує, що кри-
мінальне право як «останній аргумент» 
(ultima ratio) використовується в сфері охо-
рони медичних відносин, як правило, лише 
у випадках, коли діяння медичних праців-

ників, вчинені у зв’язку з їх професійною 
діяльністю, або поведінка інших осіб, що 
діють у галузі медицини, здатні завдати 
або реально загрожують заподіянням іс-
тотної шкоди суспільним відносинам, які 
охороняються законом. Дослідження по-
казало, що порівняно з іноземними кри-
мінальними законами в питаннях кримі-
налізації суспільно небезпечних діянь, які 
стосуються сфери медицини, українському 
законодавству властивий високий ступінь 
деталізації, тенденція до створення спеці-
альних норм та самостійних складів зло-
чинів. Особливістю законодавства є й те, 
що злочини, які посягають на відносини в 
сфері медицини, описано у групі норм, які 
компактно розташовані в одному розділі 
Особливої частини, утворюючи окрему й 
відносно автономну підсистему в системі 
злочинів проти життя та здоров’я особи.
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РезЮме
Статья посвящена уголовной ответственности медицинских работников в пределах 

уголовного законодательства зарубежных стран. В сравнительном контексте анализиру-
ются основные положения уголовного законодательства зарубежных стран.

SUMMARY
This article is about criminal responsibility of medical employees within a criminal law of 

foreign countries. The basic provisions of the criminal law of foreign countries is analyzed in a 
comparative context. 
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Дотримання й забезпечення прав осіб з 
психічними розладами є показником рівня 
розвитку суспільства, його гуманізації, де-
мократизації і водночас вказує на розви-
неність правових засад існування певної 
держави. На окрему увагу заслуговує забез-
печення прав таких осіб у випадках, коли їх 
діяння та наслідки таких діянь потрапляють 
у сферу уваги правоохоронних органів і по-
требують належної правової оцінки та за-
стосування до психічно хворих осіб відпо-
відних заходів впливу з боку держави.

Основами законодавства України про 
охорону здоров’я, Законом України Про 
психіатричну допомогу, Кримінальним та 
Кримінальним процесуальними законами 
України передбачено можливість застосу-
вання примусових заходів медичного ха-
рактеру лише до окремої й чітко визначеної 
категорії осіб, що страждають на психічні 
захворювання або мають певні вади пси-
хічного здоров’я. До того ж законодавчими 
нормами визначено правові та організа-
ційні засади забезпечення громадян пси-
хіатричною допомогою і захисту кожного 
від небажаних дій осіб, що мають розлади 
психічної діяльності чи психічні захворю-

вання, виходячи із пріоритету прав і свобод 
людини і громадянина й встановлюючи від 
імені держави обов’язки органів виконав-
чої влади, правоохоронних органів і суду 
з організації надання психіатричної допо-
моги та правового й соціального захисту 
осіб, які страждають на психічні розлади і 
потребують допомоги.

Примусові заходи медичного характеру 
не є заходами примусу, що застосовуються 
від імені держави за вироком суду, вони не 
несуть функції покарання особи за вчинене 
кримінальне правопорушення. Такі заходи 
є системою лікувальних, медично-про-
філактичних та медично-реабілітаційних 
заходів, що здійснюються у спеціальних 
лікувальних закладах психіатричного про-
філю і застосовуються до чітко визначеної 
категорії осіб виключно судом і відповідно 
до закону. Суб’єктами застосування таких 
заходів виступають фізичні особи, що до-
сягли віку кримінально-правового впливу, 
але стан їхнього психічного здоров’я не 
дозволяє застосувати взагалі або на пев-
ний час заходи кримінального покарання 
за вчинені ними суспільно небезпечні ді-
яння. З огляду на зазначені обставини, така 
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фізична особа є спеціальним суб’єктом, до 
якого і застосовуються спеціальні заходи 
кримінально-правового впливу.

Згідно з положеннями ст. 94 КК Укра-
їни, якою встановлено види примусових 
заходів медичного характеру, а також у від-
повідності до ст. 19 Закону України Про 
психіатричну допомогу, такі заходи мо-
жуть бути застосовані у вигляді надання 
амбулаторної психіатричної допомоги в 
примусовому порядку чи госпіталізації 
особи до психіатричного закладу із зви-
чайним, посиленим або суворим наглядом. 
Вид примусового заходу медичного харак-
теру, що застосовується судом, залежить 
від характеру та тяжкості психічного за-
хворювання в особи, тяжкості вчиненого 
нею діяння з урахуванням ступеня небез-
печності психічно хворого для себе або ін-
ших осіб, що й визначає ступінь суспіль-
ної небезпечності певної особи, до якої 
можуть бути застосовані судом примусові 
заходи медичного характеру.

Порядок здійснення кримінального 
провадження щодо застосування приму-
сових заходів медичного характеру вста-
новлено Главою 39 КПК України, в окре-
мих статтях якої визначено підстави для 
початку й здійснення кримінального про-
вадження окремого виду, порядок здій-
снення досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні щодо застосування 
примусових заходів медичного характеру 
та щодо обмежено осудних осіб, розкрито 
обставини, що підлягають встановленню 
під час досудового розслідування, права 
особи, стосовно якої вирішується питання 
щодо застосування примусових заходів 
медичного характеру та можливості за-
стосування щодо неї окремих видів за-
побіжних заходів, порядок призначення 
й проведення судової психіатричної екс-
пертизи, закінчення досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні та 
особливості судового розгляду й вимоги 
до ухвали суду щодо застосування при-
мусових заходів медичного характеру або 
відмови в їх застосуванні та порядку її 

оскарження. В окремих статтях даної глави 
викладені також важливі нормативні поло-
ження, які регулюють продовження, зміну 
або припинення застосування призначе-
них за ухвалою суду примусових заходів 
медичного характеру, що може бути здій-
снено виключно в судовому порядку.

Окремий порядок здійснення кримі-
нального провадження застосовується не 
до усіх категорій осіб, яким може бути 
призначено судом застосування примусо-
вих заходів медичного характеру. Досудове 
розслідування щодо осіб, які підозрю-
ються у вчиненні кримінального право-
порушення у стані обмеженої осудності, 
здійснюється слідчим згідно із загальними 
правилами, передбаченими КПК України. 
Враховуються ті обставини, що такі особи, 
попри наявність у них психічних розладів 
або інших вад психіки, мають певний сту-
пінь збереженості психічної сфери, який 
дає їм змогу хоч і не в повною мірою, але 
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та 
керувати ними. Під час кримінального про-
вадження процесуальна дієздатність осіб 
з обмеженою осудністю щодо вчинених 
ними кримінальних правопорушень може 
бути компенсована за рахунок залучення 
захисника, який надаватиме їм необхідну 
правову допомогу.

Правильне й чітко визначене форму-
лювання кожної процесуальної норми 
створює умови для її однозначного розу-
міння й правильного та однакового засто-
сування на практиці. Натомість нечіткість 
або деяка неповна визначеність окремих 
процесуальних норм стає причиною їх не-
виконання, не повного дотримання важ-
ливих процесуальних вимог. помилкового 
застосування, що призводить до прийняття 
неправильних або неналежним чином об-
ґрунтованих процесуальних рішень слід-
чого, прокурора, слідчого судді, суду. Вива-
женого підходу потребує і формулювання 
кримінальних процесуальних норм, якими 
врегульовано порядок кримінального про-
вадження щодо застосування примусових 
заходів медичного характеру. 

в.А. колесник
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Метою даної статті виступає здій-
снення аналізу окремих статей чинного 
кримінального процесуального закону, 
якими встановлено підстави й порядок 
здійснення кримінального провадження 
окремого виду і, зокрема, призначення та 
проведення судової психіатричної експер-
тизи під час досудового розслідування та 
судового розгляду.

Згідно з положеннями ст. 503 КПК 
України, кримінальне провадження щодо 
застосування примусових заходів медич-
ного характеру, передбачених законом 
України про кримінальну відповідальність, 
здійснюється за наявності достатніх під-
став вважати, що: 

 – особа вчинила суспільно небез-
печне діяння, передбачене законом 
України про кримінальну відпові-
дальність, у стані неосудності;

 – особа вчинила кримінальне право-
порушення у стані осудності, але 
захворіла на психічну хворобу до 
постановлення вироку. 

За достатні в таких випадках підстави 
зазвичай вважають наявні в кримінальному 
провадженні висновки лікарів-психіатрів, 
в яких відображено психічний стан особи 
на певний період часу, що заважав чи зава-
жає цій особі на час здійснення криміналь-
ного провадження усвідомлювати свої дії 
(бездіяльність) або керувати ними внаслі-
док хронічного психічного захворювання, 
тимчасового розладу психічної діяльності, 
недоумства або іншого хворобливого стану 
психіки. Підтвердження справжнього пси-
хічного стану особи зумовлює потребу 
залучення експерта і призначення судово-
психіатричної експертизи у встановленому 
для цього порядку.

Відповідно до положень ст. 3 КПК 
України, якими дається роз’яснення осно-
вних термінів Кодексу, кримінальне про-
вадження – це досудове розслідування і 
судове провадження, процесуальні дії у 
зв’язку із вчиненням діяння, передбаченого 
законом України про кримінальну відпові-
дальність. Отже, виходячи з логіки зако-

нодавця, положення Глави 39 КПК Укра-
їни розповсюджуються і на процесуальні 
дії органів досудового розслідування, і на 
процесуальні дії суду в разі встановлення 
наявності потреби здійснення ними кримі-
нального провадження щодо застосування 
примусових заходів медичного характеру. 

Достатність підстав вважати, що особа 
вчинила суспільно небезпечне діяння, 
передбачене законом України про кримі-
нальну відповідальність, у стані неосуд-
ності або що особа вчинила кримінальне 
правопорушення у стані осудності, але 
захворіла на психічну хворобу до поста-
новлення вироку може бути встановлена 
як під час досудового розслідування, що 
здійснювалося на загальних підставах, так 
і після його закінчення під час розгляду 
у судовому засіданні. А тому в окремій 
нормі кримінального процесуального за-
кону, якою встановлюються підстави і ви-
значається окремий порядок здійснення 
кримінального провадження, мало б бути 
визначено, що саме повинні вчинити ор-
гани досудового розслідування і суд в разі 
встановлення ними на певному етапі кри-
мінального провадження обставин, які є 
підставами для здійснення кримінального 
провадження в окремому порядку. Проте 
в ст. 503 КПК України мова йде лише про 
обов’язок слідчого, прокурора, якими під 
час досудового розслідування будуть вста-
новлені підстави для здійснення кримі-
нального провадження щодо застосування 
примусових заходів медичного характеру, 
винести постанову про зміну порядку до-
судового розслідування і продовження 
його згідно з правилами, передбаченими 
Главою 39 КПУ України. В якому саме 
порядку повинно здійснюватись досудове 
розслідування та які обставини підлягають 
встановленню під час його проведення до-
кладно прописано в нормах статей 504 та 
505 КПК України. Але як повинен діяти 
суд в разі встановлення ним таких під-
став під час судового засідання і в якому 
порядку повинен продовжувати (і чи має 
продовжувати) судовий розгляд криміналь-
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ного провадження, досудове розслідування 
якого здійснено на загальних підставах, за-
конодавець в окремій процесуальній нормі 
не вказує. 

За відсутності підстав повернути за 
результатами підготовчого судового засі-
дання обвинувальний акт прокурору, який 
складений ним на підставі матеріалів про-
веденого досудового розслідування, та 
здійснивши підготовку до судового роз-
гляду, суд має постановити ухвалу про 
призначення судового розгляду й про-
вести його протягом розумного строку. 
Обов’язковості здійснення досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні 
щодо застосування примусових заходів ме-
дичного характеру нормами чинного КПК 
України не встановлено, встановлено лише 
окремий порядок проведення такого до-
судового розслідування. Отже, після при-
йняття кримінального провадження до роз-
гляду судом усі обставини, що підлягають 
встановленню, повинні бути встановлені з 
використанням процесуальних можливос-
тей суду. Суд не лише має можливість, а 
й зобов’язаний шляхом здійснення відпо-
відних процесуальних дій встановити під 
час судового розгляду час, місце, спосіб та 
інші обставини вчинення суспільно небез-
печного діяння або кримінального право-
порушення, вчинення його цією особою, 
наявність у цієї особи розладу психічної 
діяльності в минулому, ступінь і характер 
розладу психічної діяльності чи психічної 
хвороби на час вчинення суспільно небез-
печного діяння і після нього, а також усі 
інші обставини, передбачені вимогами 
ст. 505 КПК України. Не встановлення 
таких обставин під час судового розгляду 
не дає підстав для постановлення судом 
ухвали, оскільки це буде прямим порушен-
ням вимог ст. 513 КПК України до ухвали 
суду у кримінальному провадженні щодо 
застосування примусових заходів медич-
ного характеру. 

Виходячи з викладеного, для усунення 
непорозумінь, а іноді й подвійного тлума-
чення вимог ст. 503 КПК України з визна-

чення підстав для здійснення судового роз-
гляду кримінального провадження щодо 
примусових заходів медичного характеру, 
доцільно частину другу цієї статті після 
визначення зобов’язання слідчого, проку-
рора винести постанову про зміну порядку 
досудового розслідування доповнити 
словами, «а якщо такі обставини будуть 
встановлені під час судового розгляду, суд 
своєю ухвалою змінює порядок судового 
розгляду і продовжує його згідно з прави-
лами, передбаченими цією главою». З цією 
ж метою назву статті 505 КПК України 
треба подати в редакції: «Обставини, що 
підлягають встановленню у криміналь-
ному провадженні щодо застосування при-
мусових заходів медичного характеру».

Подібне значення має й тлумачення 
вимог КПК України щодо залучення екс-
перта (експертів) для проведення психі-
атричної експертизи. Загальні підстави 
проведення експертизи визначені в ст. 242 
КПК України, відповідно до положень якої 
експертиза проводиться за зверненням 
сторони кримінального провадження або 
за дорученням слідчого судді чи суду. На 
обов’язок слідчого, прокурора звернутися 
до експерта (експертів) для проведення 
експертизи під час здійснення досудового 
розслідування з метою визначення пси-
хічного стану підозрюваного за наявності 
відомостей, які викликають сумнів щодо 
його осудності чи обмеженої осудності, 
вказано в п. 3 ч. 2 ст. 242 КПК України. 
Цю процесуальну вимогу конкретизовано 
в ст. 509 КПК України, якою встановлено 
порядок призначення й проведення пси-
хіатричної експертизи під час здійснення 
кримінального провадження щодо засто-
сування примусових заходів медичного 
характеру, а обов’язок залучення експерта 
для проведення психіатричної експертизи 
частиною першою цієї статті покладено, 
знову ж таки, на слідчого, прокурора. 

Обов’язковість призначення судово-
психіатричної експертизи є однією з осо-
бливостей здійснення кримінального про-
вадження окремого виду і водночас слугує 
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забезпеченню вирішення низки важливих 
питань, які мають суттєве, якщо не вирі-
шальне, значення для обґрунтування пра-
вильності прийняття певних процесуальних 
рішень слідчим, прокурором, судом. Осно-
вне значення залучення експерта до прове-
дення судово-психіатричної експертизи по-
лягає в тому, що призначаються примусові 
заходи медичного характеру і визначається 
їх вид виключно судом, але суд в ухвалі 
про застосування таких заходів в частині 
обґрунтування наявності в особи стану 
неосудності під час вчинення суспільно не-
безпечного діяння або встановлення судом 
захворювання нею на психічну хворобу, 
яка виключає можливість застосування по-
карання за вчинене кримінальне правопо-
рушення, а також встановлення ступеню 
суспільної небезпеки особи, зумовленої 
наявними вадами психічного здоров’я, ви-
значення виду примусових заходів повинен 
обов’язково спиратися на висновки психі-
атричної експертизи. Експерти-психіатри 
дають висновок відносно тих фактичних 
обставин, які розкривають психічний стан 
особи з позицій наявності або відсутності 
в неї у певні періоди хворобливого розладу 
психіки, його глибини й тяжкості, що зу-
мовлює можливість усвідомлення нею фак-
тичної сторони й суспільної небезпечності 
поведінки та можливості керувати нею як 
на час вчинення суспільно небезпечного ді-
яння та проведення дослідження, так і на 
перспективу. Такий висновок розкриває по 
суті клінічну і психіатричну оцінку психіч-
ного стану особи, щодо якої можуть бути 
застосовані судом примусові заходи медич-
ного характеру. Наявність стану осудності 
або обмеженої осудності, а також можли-
вість застосування до винної особи пока-
рання за вчинене кримінальне правопору-
шення суд встановлює на підставі повного 
дослідження матеріалів кримінального про-
вадження і в межах своєї юридичної компе-
тенції. 

Підставами залучення експерта слід-
чим або прокурором для проведення пси-
хіатричної експертизи можуть бути лише 

ті обставини, які встановлені під час до-
судового розслідування і вказують на під-
тверджені медичними документами факти 
виявленого будь-коли в особи розладу 
психічної діяльності або психічного за-
хворювання, дивацтва й неадекватність 
в поведінці особи напередодні вчинення 
суспільно небезпечного діяння, під час 
його вчинення або після нього, неадек-
ватна поведінка особи, яку спостерігали 
слідчий чи інші особи і яка може вказувати 
на тривалі або короткочасні затьмарення 
свідомості, розлади сприйняття, мислення, 
волі, емоцій, інтелекту, пам’яті тощо. Про 
такі факти може повідомити під час допиту 
або в окремій заяві на ім’я прокурора чи 
слідчого сам підозрюваний, якому також 
надано право клопотати про проведення 
йому психіатричної експертизи. 

Рішення про призначення судово-психі-
атричної експертизи під час досудового роз-
слідування приймає слідчий, прокурор, який 
підбирає потрібні матеріали кримінального 
провадження та виносить постанову, обґрун-
товуючи потребу проведення психіатричної 
експертизи й зазначаючи в ній відповідну 
державну експертну установу та перелік пи-
тань, що ставляться на вирішення експерту 
психіатру (комісії експертів). 

Проте обставини, що визначатимуть 
потребу призначення психіатричної екс-
пертизи, можуть бути невідомими слід-
чому, прокурору, а встановленими лише 
під час судового розгляду після вже завер-
шеного досудового розслідування. Окрім 
того, сама обстановка здійснення досудо-
вого розслідування може стати тим пси-
хотравмуючим фактором, що вплинув на 
виникнення психічного розладу в особи чи 
на суттєве погіршання її психічного стану 
після складання прокурором клопотання 
про застосування примусових заходів ме-
дичного характеру. В такому випадку про-
ведення психіатричної експертизи не лише 
має право, а й зобов’язаний доручити своїм 
рішенням суд, на що вказують загальні про-
цесуальні положення ст. 242 КПК України. 
Але в ч. 1 ст. 509 КПК України обов’язок 
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залучення експерта для проведення психіа-
тричної експертизи на суд не покладається. 
Водночас в частині другій цієї статті, де 
йдеться про порядок проведення стаціо-
нарної психіатричної експертизи, вказу-
ється на те, що питання про направлення 
особи до медичного закладу для прове-
дення психіатричної експертизи вирішу-
ється під час досудового розслідування 
– ухвалою слідчого судді за клопотанням 
сторони кримінального провадження, а під 
час судового провадження – ухвалою суду. 
Отже, розробники цієї кримінальної про-
цесуальної норми передбачали можливість 
призначення судової психіатричної екс-
пертизи судом під час здійснення судового 
провадження. З огляду на обов’язковість 
залучення експерта до проведення пси-
хіатричної експертизи під час здійснення 
кримінального провадження щодо засто-
сування примусових заходів медичного 
характеру, треба вести мову про те, що суд 
під час судового розгляду, як і слідчий, про-
курор під час досудового розслідування, 
зобов’язаний залучити експерта для про-
ведення судової психіатричної експертизи, 
якщо обставини для її проведення будуть 
встановлені під час судового розгляду. 

На цій підставі приходимо до висновку, 
що зміст процесуальних вимог ст. 509 КПК 
України потребує уточнення. Для цього ч. 1 
ст. 509 КПК України повинна бути викла-

дена в такій редакції: «Слідчий, прокурор 
під час досудового розслідування, а суд під 
час судового розгляду зобов’язані залучити 
експерта (експертів) для проведення пси-
хіатричної експертизи у разі, якщо ними 
під час кримінального провадження будуть 
встановлені обставини, які дають підстави 
вважати, …» і далі за існуючим текстом 
чинного КПК України. В такому випадку не 
виникатиме питання, чи зобов’язаний суд 
призначати психіатричну експертизу у кри-
мінальному провадженні щодо застосування 
примусових заходів медичного характеру 
або ж він повинен покласти такий обов’язок 
на органи досудового розслідування.

Висновком з викладеного може слугу-
вати та теза, що кримінальні процесуальні 
норми, які сформульовані в конкретних 
статтях КПК України, підлягають точному 
їх дотриманню під час застосування усіма 
учасниками кримінального провадження, а 
для правильності такого застосування вони 
повинні мати чітко визначене формулю-
вання вкладених у них думок законодавця. 
Окрім того, положення, що сформульовані 
у певній статті кримінального процесуаль-
ного закону, повинні кореспондуватися з 
положеннями інших статей КПК, в яких 
розкривається порядок їх застосування у 
певній або іншій ситуації кримінального 
провадження.

РезЮме
Рассматриваются актуальные вопросы осуществления уголовного производства по 

применению принудительных мер медицинского характера, определения соответствую-
щих полномочий следователя, прокурора и суда, вносятся предложения по изменению 
и дополнению отдельных статей действующего УПК Украины, которыми определены 
основания для осуществления уголовного производства отдельного вида и назначения 
психиатрической экспертизы.

SUMMARY
The topical questions of criminal procedure in cases of compulsory correctional measures usage, 

defining of appropriate investigator, prosecutor and court powers are examined; the suggestions to 
amend the particular provisions of criminal procedural code of Ukraine that define the grounds for 
administration of specified criminal procedure and scheduling of examination are offered
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Постановка проблеми. Втілюючи 
в реалії заходи що наближають Україну 
до членства з Європейським Союзом (за 
умови підписання 28–29 листопада 2013 р. 
Угоди про асоціацію України з ЄС), наша 
держава зробила вагомі кроки з приве-
дення національного законодавства у від-
повідність до основних міжнародно-пра-
вових актів та рішень Європейського суду 
з прав людини, й особливої уваги з такої ді-
яльності потребують нормативно-правові 
акти, які регламентують права, свободи, 
законні інтереси людини і громадянина в 
Україні взагалі та окремих категорій осіб 
– особливо. Мова йде про правовий статус 
жінок, які перебувають в місцях позбав-
лення волі.

Питання процесу реформування та мо-
дернізації Державної кримінально-вико-
навчої служби України, закріплення між-
народних норм та стандартів в цій сфері, 
відстоювання прав жінок, що відбувають 
покарання, неодноразово обговорювалися 
на рівні представників законодавчої влади, 
інформаційно-консультативних центрів, 
громадських організацій.

Ініціативи, пов’язані з правами жінок, 
становища жінок та матерів з дітьми, які 
перебувають в ув’язненні, шляхи вдо-
сконалення та гуманізації системи відбу-
вання покарання завжди підтримувалися 
парламентським Комітетом з питань прав 
людини, національних меншин і міжна-
ціональних відносин, підкомітетом з між-

народно-правових питань і гендерної по-
літики.

22 січня 2013 року під час прес-
конференції, присвяченої візиту без попе-
редження Уповноваженого з прав людини 
Валерії Лутковської та її Представників до 
Центру клінічної лікарні «Укрзалізниці» 
м. Харкова, Омбудсман зазначила, що «…
питання утримання жінок та дітей у місцях 
позбавлення волі стануть пріоритетними в 
нашій діяльності на 2013 рік» [1]. 

Таким чином, чисельний показник за-
ходів, на яких обговорюються питання 
поводження з ув’язненими жінками, про-
блемні аспекти щодо відсутності спеці-
ально проектованих для жінок, з урахуван-
ням їх спеціальних потреб, базованих на 
фізіологічних та соціальних відмінностях, 
місць позбавлення волі; незабезпечення 
відповідного рівня санітарних норм, ген-
дерної рівності – свідчить про глобаліза-
цію та насущність тематики захисту прав 
жінок в місцях позбавлення волі.

Стан дослідження. Проблемні аспекти 
правового статусу осіб позбавлених волі 
взагалі, в тому числі певних їх категорій, 
й особливо її жіночого контингенту завжди 
носили актуальний характер і були під-
ґрунтям для наукових досліджень вчених-
пенітенціаристів А.І. Зубкова, О.С. Міх-
ліна, А.Е. Наташева, М.П. Мелентьєва, 
П.Г. Пономарьова, Г.О. Радова, А.С. Ре-
менсона, В.І. Селіверстова, М.О. Струч-
кова, В.П. Севастьянова, В.М. Трубникова, 
І.В. Шмарова та ін. Беручи до уваги, що на 
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сьогодні зазначене питання не є вирішеним 
як у загальному контексті, так і стосовно 
її незначної частини – ув’язнених жінок, 
а необхідність подальшого реформування 
національного законодавства із зазначених 
вище питань підтверджено Указом Прези-
дента України від 8 листопада 2012 р. «Про 
Концепцію державної політики у сфері ре-
формування Державної кримінально-вико-
навчої служби України» [2], зазначені об-
ставини обумовлюють актуальність теми 
дослідження. 

Мета цієї статті – визначити шляхи 
реформування кримінально-виконавчого 
законодавства України в контексті міжна-
родно-правових актів, що регламентують 
перебування жінок та їх дітей в місцях по-
збавлення волі, дотримання їх прав, сво-
бод, законних інтересів.

Виклад основних положень. В усіх 
пенітенціарних системах світу жінки 
складають незначну частину ув’язнених і 
Україна не є виключенням. Однак останнє 
десятиріччя питанням перебування жінок 
в ув’язненні, умовам їх тримання, вдоско-
наленню та гуманізації системи відбування 
покарання щодо жінок як специфічної 
групи, яка потребує особливого захисту і 
ставлення, наданий міжнародний наголос. 
Якщо узяти середні показники в пенітен-
ціарних системах світу, то частка жінок, 
які тримаються в місцях позбавлення волі, 
складає від 2% до 8% від загального числа 
засуджених. Як свідчать численні кримі-
нологічні та пенітенціарні дослідження, в 
більшості країн жінки потрапляють у місця 
позбавлення волі за насильницькі злочини, 
пов’язані з порушенням права власності 
або з наркотиками. Якщо жінка вчиняє на-
сильницький злочин, то часто він направле-
ний на когось їй близького. Багато хто з тих 
жінок, що знаходяться в колоніях, – матері-
одиночки, у більшості з них є на утриманні 
діти. Жінки з меншою ймовірністю вчиня-
ють повторні злочини, і від 1/3 до 2/3 з них 
були жертвами фізичного або сексуального 
насильства ще до надходження в колонію 
[3, 48].

Проблеми у відбуванні жінками пока-
рання у вигляді позбавлення волі, дотри-
мання їх прав, свобод, законних інтересів 
існують і в Україні .

Отримана на сайті пенітенціарної 
служби інформація дає можливість оці-
нити, що за останнє десятиріччя в Україні 
частка ув’язнених жінок від загальної кіль-
кості засуджених складає біля 5–6%, і їх 
чисельність щороку повільно зменшується 
[4]. Таким чином, переважну кількість 
ув’язнених в Україні становлять чоловіки, 
у зв’язку з чим тюремна система держави 
розрахована саме на їх утримання, тому і 
відображає чоловічий погляд на чоловічі 
проблеми в ув’язнені.

Засуджені до позбавленні волі жінки в 
Україні тримаються в 13 виправних коло-
ніях, одному виправному центрі для до-
рослих жінок та в одній виховній колонії 
для неповнолітніх і жодна з них належ-
ним чином не пристосована для потреб 
ув’язнених жінок. Як зазначила голова під-
комітету з міжнародно-правових питань та 
гендерної політики Олена Бондаренко під 
час круглого столу на тему «Бангкокські 
правила на захисті прав ув’язнених жінок», 
який відбувся 22 листопада 2012 р., «на 
сьогодні в пенітенціарній системі Україні 
відсутні спеціально проектовані наново 
для жінок установи відбування покарання; 
жіночі спеціальні потреби, з урахуванням 
фізичних і соціальних відмінностей, не 
знаходять відображення в архітектурі і ор-
ганізаційній структурі місць позбавлення 
волі; не всі жіночі колонії забезпечують 
відповідного рівня санітарні норми; якщо 
жінки в ув’язнені навіть і розглядаються 
як специфічна група, яка потребує особли-
вого захисту і особливого ставлення, цей 
розгляд не відображає гендерної рівно-
сті» [5]. Беручи до уваги, що жінки віді-
грають особливу роль у збереженні сім’ї, 
в процесі відбування покарання у вигляді 
позбавлення волі, необхідно вживати спе-
ціальних заходів, котрі б забезпечували 
засудженим жінкам збереження змістових 
контактів зі своїми дітьми та членами ро-
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дини. Більш того, якщо йдеться про ма-
лолітніх дітей, то ця проблема вимагає 
найпильнішої уваги і вирішення. В реалії, 
оскільки тюремних установ для жінок є 
набагато менше, то жінок-злочинців часто 
поміщують в місця позбавлення волі да-
леко від дому, що веде до обмеження їх 
контактів зі своїми сім’ями або взагалі їх 
припиненню. 

Що ж до вагітних жінок, то їм пока-
рання у вигляді позбавлення волі може 
бути призначено тільки за повної відсут-
ності якоїсь альтернативи. Якщо ж цього 
ніяк неможливо уникнути, то на час вагіт-
ності і годування дитини в умовах колонії 
їм слід створювати особливі умови три-
мання (побутового та медичного харак-
теру, санітарні та стосовно харчування). 
Особливо обережно слід вирішувати пи-
тання, пов’язані із застосуванням яких-
небудь режимних обмежень у процесі 
пологів. На наш погляд, повинен завжди 
дотримуватися один важливий принцип 
– жодна майбутня мати не повинна наро-
джувати дитину в умовах фізичної ізоля-
ції від суспільства. 

Залишається недостатньо врегульо-
ваним питання забезпечення реалізації 
дотримання прав жінок на отримання 
державної допомоги сім’ям з дітьми. Спе-
цифіка діяльності слідчих ізоляторів та 
будинків дитини при виправних колоніях, 
а також правовий статус дітей, які до них 
влаштовані та утримуються разом із ма-
терями, не враховані у низці нормативно-
правових актів з питань соціального за-
хисту дітей, а органи соціального захисту 
по різному тлумачать положення цих актів 
і навіть відмовлять в оформлені допомоги.

Не можна погодитися з достатністю 
норм належності речового майна для засу-
джених жінок, які відбувають покарання в 
установах виконання покарань та слідчих 
ізоляторах, затверджених наказом Мініс-
терства юстиції України 20 лютого 2012 р., 
якими передбачено кількісний показник 
предметів нижньої білизни на рівні двох 
штук зі строком носіння у 2 роки.

Специфічність категорії засуджених 
(емоційна враженість, неусвідомлення 
переживань на рівні підсвідомого, сугес-
тивність, властиву жінкам різного віку та 
стану), потребує особливого механізму по-
долання негативних наслідків покарання, 
досягнення мети виправлення, а відпо-
відно, як загальної особливої підготовки 
персоналу установ відбування покарання, 
так і наявності в їх штаті спеціалістів осо-
бливої направленості. 

Певної уваги персоналу колонії слід 
надавати питанням, пов’язаним з під-
готовкою засуджених до повернення у 
суспільство. Багато хто з них не може 
повернутися в свої сім’ї через те, що зна-
ходилися в місцях позбавлення волі. І в 
цьому плані їм повинна бути надана до-
помога в трудовому і побутовому влашту-
ванні, щоб вони могли з перших днів пере-
бування на волі вести самостійний спосіб 
життя. Що стосується діяльності держави 
в цьому питанні, то його вирішення в су-
часних умовах вимагає особливої уваги. 
Беручи до уваги, що реабілітаційні уста-
нови для звільнених осіб утримуються за 
рахунок благодійних організацій, їх кіль-
кість мізерна і перебувають в них здебіль-
шого особи чоловічої статі, реабілітаційні 
центри для жінок майже взагалі відсутні, 
питання ресоціалізації жінок повинно бути 
взято державою під особливий контроль.

Прагненню дотримання правового ста-
тусу жінок, позбавлених волі, багато уваги 
приділяється і в міжнародних документах. 
Так, у ст. 2 Конвенції про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок підкрес-
люється: «Країни учасниці засуджують 
всі форми дискримінації жінок і згодні 
без зволікання і з використанням всіх при-
датних засобів почати проводити політику 
ліквідації дискримінації жінок, для чого 
зобов’язались: а) включити принцип рів-
ності чоловіків і жінок в свої національні 
конституції і інші відповідні закони, якщо 
він туди ще не включений, і забезпечити 
законодавчим шляхом і іншими відпо-
відними заходами практичну реалізацію 
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цього принципу; b) прийняти відповідне 
законодавство і інші заходи, у тому числі і 
необхідні санкції, якщо такі знадобляться, 
забороняючі будь-яку дискримінацію жі-
нок; c) встановити в законодавчому по-
рядку захист прав жінок на рівній підставі 
з чоловіками і забезпечити за допомогою 
компетентних державних органів право-
суддя і інших державних установ ефек-
тивний захист жінок від будь-яких актів 
дискримінації; d) відмовитися від участі 
в будь-якому акті або практиці дискримі-
нації жінок і забезпечити роботу органів 
державної влади і інститутів відповідно до 
даного зобов’язання; е) вжити всіх необ-
хідних заходів для ліквідації дискримінації 
жінок з боку будь-якої особи, організації 
або підприємства; f) вжити всіх необхід-
них заходів, у тому числі і законодавчі, для 
зміни або відміни існуючих законів, по-
ложень, звичаїв і практики, які направлені 
на дискримінацію жінок; g) відмінити всі 
національні норми, забезпечені правовою 
санкцією, які містять положення про дис-
кримінацію жінок» [6]. Правило 23 Міні-
мальних стандартних правил поводження з 
ув’язненими свідчить: «1. Жіночі заклади 
повинні мати у своєму розпорядженні 
особливі приміщення для догляду за ва-
гітними жінками і матерями-годувальни-
цями. Там, де це можливо, слід піклува-
тися про те, щоб пологи відбувалися не в 
тюремній, а в звичайній обстановці. Якщо 
ж дитина народжується у в’язниці, то про 
цю обставину не слід згадувати в свідо-
цтві про народження. 2. Там, де матерям, 
позбавленим волі, дозволяється залишати 
немовлят при собі, слід передбачити ор-
ганізацію ясел, що мають у своєму розпо-
рядженні кваліфікований персонал, куди 
дітей слід передавати в той період, коли 
вони не користуються турботою, а можуть 
знаходитися під опікою матері» [7]. Зі 
змісту наведених міжнародних докумен-
тах вбачається відсутність акценту на діа-
пазоні потреб, характерних для дорослих 
і неповнолітніх жінок-ув’язнених, а також 
не розглядаються потреби на інших етапах 

кримінального судочинства, що свідчить 
про їх загальновизначений характер.

Особливу увагу необхідно приділити 
Бангкокським правилам, які були схвалені 
Генеральною Асамблеєю ООН в грудні 
2010 р. Ці правила є першою комплексною 
міжнародною ініціативою привернути 
увагу та запропонувати напрями забезпе-
чення потреб жінок та дівчат в системі кри-
мінального судочинства. Вони детально 
доповнюють Стандартний мінімум Правил 
поводження з ув’язненими і стосуються не 
лише пенітенціарних установ, але й усіх 
категорій жінок, позбавлених волі, а також 
жінок, які проходять у кримінальних або 
цивільних справах, ще не засуджених чи 
вже засуджених [8]. Деякі положення Банг-
кокських правил в Україні більш-менш до-
тримуються. Зокрема, це стосується жіно-
чого персоналу під час оглядів тощо, інші 
– не закріплені в законодавстві України 
взагалі (наприклад, щодо жінок з дітьми, 
які потрапляють в місця позбавлення волі). 
Але не дивлячись на те, що з юридичної 
точки зору цей документ не зобов’язує 
державу вживати певних заходів щодо 
приведення національного законодавства 
у відповідність з цими Правилами, але 
як документ Організації Об’єднаних На-
цій, що має рекомендаційний характер і 
намагається допомогти державі змінити 
ситуацію на краще, може бути визнаний 
невід’ємною частиною нормативних актів 
пенітенціарної служби України, що дасть 
нам можливість реально говорити про гу-
манізацію здійснення покарання, про нада-
ний шанс розпочати на волі нове життя. 

На сьогодні, схвалена указом Прези-
дента України Концепція державної по-
літики у сфері реформування Державної 
кримінально-виконавчої служби України 
та передбачені цим документом заходи 
щодо наближення української пенітенці-
арної системи до європейських стандартів, 
вирішенню нагальних проблем ув’язнених 
жінок майже не торкається. Це питання в 
даному документі згадується лише один 
раз і лише у контексті необхідності вирі-
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шення питання стаціонарного лікування за-
суджених жінок у закладах охорони здоров’я 
Державної кримінально-виконавчої служби 
України, а механізми забезпечення особли-
вих потреб як ув’язнених матерів з дітьми 
безпосередньо, так і позбавлених волі жінок 
взагалі не прописані зовсім. Таке ставлення 
до зазначеної проблеми може благі наміри 
реформування звести нанівець, а сам про-
цес – вважати бездієвим. 

З урахуванням викладеного можна ді-
йти наступних висновків:

Питання, які стосуються перебування 
жінок та дітей в місцях позбавлення волі, 
потрібно вирішувати на законодавчому 
рівні, залучаючи до цього процесу не лише 
державні органи пенітенціарної системи, 
а й органи пенсійного забезпечення та 
соціального страхування, органи, що опі-
куються дитячими закладами, будинками 
дитини, відповідні фінансові установи, 
заклади охорони здоров’я та ін., що дозво-
лить вирішити наявні проблеми в сукуп-
ності і довгостроково. 

Необхідно забезпечити практичне 
впровадження в Україні Правил ООН сто-
совно поводження з ув’язненими жінками і 
засобів покарання для жінок-правопоруш-
ниць без позбавлення їх свободи (Банг-
кокські правила), що дозволить реально 
підвищити рівень гуманізації системи ви-
конання покарання.

Хочемо зазначити, що це дослідження 
торкнулося лише невеликої низки про-
блемних питань правового статусу жінок, 
позбавлених волі, а у висновках запропо-
новані заходи загального характеру. Все це 
лише свідчить про глобальність питання 
не лише для жінки, як особистості, що по-
трапила у скрутне становище, а і для сус-
пільства, членом якого вона є та членів 
якому вона народжує навіть перебуваючи 
в місцях позбавлення волі, та необхідність 
проведення копіткої роботи в цьому на-
пряму безпосередньо державними орга-
нами, правозахисними та громадськими 
організаціями.
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РезЮме
В статье на основе анализа правового статуса женщин лишенных свободы в Украине, 

дается общее представление о несоответствии норм национального законодательства по 
этому вопросу основным международно-правовым актам, доказывается необходимость 
реформирования уголовно-исполнительного законодательства, проведения кропотливой 
работы в этом направлении непосредственно государственными органами, правозащит-
ными и общественными организациями.

SUMMARY
The analysis of the legal status of women deprived of their liberty in Ukraine, gives an 

overview of non-compliance of national legislation on this major international legal acts, proves 
the need for reform of the penal legislation of hard work in this regard directly to government 
agencies, human rights and civil society organizations.

Рекомендовано кафедрою кримінального  
та адміністративного права
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Стрімкий розвиток комп’ютеризації, 
мережі Інтернету та сучасних інформа-
ційних технологій революційно вплинув 
на усі сфери людської діяльності, змінив 
тисячолітні підходи до питань збереження 
та обміну інформацією в суспільстві. У 
сучасних європейських країнах інформа-
ційні технології стали незамінним засобом 
ефективного управління, зокрема у сфері 
здійснення правосуддя. Захищені інформа-
ційні системи надають громадянам Європи 
швидкий доступ до нормативно-правових 
актів, документів судової практики, а та-
кож до інформації судових і правоохорон-
них органів, чим забезпечується реальна 
доступність правосуддя. Крім того, ви-
користання в судочинстві систем, в яких 
втілено сучасний стан розвитку інформа-
ційних технологій і права, сприятимуть 
підвищенню якості правосуддя та гаранту-
ватимуть незалежність суддів. 

Необхідність застосування інформа-
ційних технологій в юридичному секторі 
держав-членів Ради Європи викладені в 
Рекомендації Rec (2001) 2 щодо побудови 
та перебудови судових систем та правової 
інформації в економічний спосіб та Реко-
мендації Rec (2001) 3 щодо громадянам 
судових та інших юридичних послуг з 
використанням новітніх технологій, ухва-

лених Комітетом Міністрів Ради Європи 
28 лютого 2001 року. Вказані міжнародно-
правові акти, з одного боку, спонукають 
суддів та інших користувачів юридичних 
інформаційних систем до вивчення нових 
можливостей, які надають нові технології, 
для того щоб модернізація судових проце-
сів дозволяла краще враховувати вимоги 
користувачів, зміцнювати суспільну до-
віру й гарантувати дотримання інтересів 
правосуддя, з одного боку, беручи до уваги 
рентабельність, з другого. Окрім того, на-
дають рекомендації щодо керування проек-
тами впровадження інформаційних систем 
в правосудді [6]. 

З прийняттям Конституції України 
(1996 р.) було закладено підґрунтя доступ-
ності правосуддя в Україні, зокрема: у ст. 8 
закріплено, що звернення до суду для за-
хисту прав та свобод людини і громадя-
нина безпосередньо на підставі Конститу-
ції України гарантується, а відповідно до 
ст. 124 юрисдикція судів поширюється на 
всі правовідносини, що виникають у дер-
жаві [2]. Також, відповідно до ст. 3 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів», 
судова система забезпечує доступність 
правосуддя для кожної особи в порядку, 
передбаченому Конституцією й законами 
України [1]. У Концепції вдосконалення су-
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здобувачка
(Академія адвокатури України)
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дівництва для утвердження справедливого 
суду в Україні відповідно до європейських 
стандартів, схваленої Указом Президента 
України від 10 травня 2006 р., зазначено, 
що подальший розвиток правосуддя має 
бути спрямований насамперед на забезпе-
чення його доступності [8].

У 2012 році Державним підприємством 
«Інформаційні судові системи» була розро-
блена Концепція «Електронний суд», ме-
тою якої є розробка універсальної схеми 
побудови структур даних при наявності 
необхідності обміну даними між автома-
тизованими системами різних виробників. 
Запропоновані даною Концепцією правила 
призначені для використання систем елек-
тронного документообігу, електронних 
інформаційних систем з елементами до-
кументообігу, систем судової статистики, 
web-ресурсів та інших різновидів систем, 
працюючих із інформацією суду. Додатково 
враховано можливості систем, що дозволя-
ють безпосереднє виготовлення друкова-
них процесуальних документів на ґрунті 
даних інформаційної системи [3]. 

Незважаючи на безсумнівні переваги та 
перспективи впровадження електронного 
правосуддя в України, на сьогодні відсутнє 
його наукове підґрунтя. Окремі аспекти 
досліджуваної проблеми висвітлювались 
у роботах таких науковців, як С.С. Кузь-
мін, М.М. Пархоменко, В.О. Смірнова, 
які у своїх наукових працях розкривали 
можливості використання системи елек-
тронного документообігу у різних сферах 
державного управління. Однак, переважна 
більшість положень проекту «Електро-
нний суд» запозичені з досвіду зарубіжних 
країн.

Актуальність даної статті роботи 
зумовлена потребою гармонізації націо-
нального законодавства з міжнародними 
стандартами у сфері судоустрою й необхід-
ністю дослідження системи організаційно-
правових гарантій доступності правосуддя. 

Метою даної статті є визначення ролі 
«Електронного суду» у забезпеченні до-
ступності правосуддя в Україні, та на-

дання відповідних пропозицій щодо на-
лагодження процесу оперативного обміну 
інформацією в електронному вигляді між 
судовими установами, учасниками судо-
вого процесу, а також іншими державними 
структурами.

Поняття «інформаційне суспільство» 
глобальне за своїм змістом. Воно не фор-
мується в межах однієї держави і навіть 
групи держав. Інформаційне суспільство 
формується на наддержавному рівні. Про-
ведення сучасними високорозвиненими 
державами світу реформ зумовлено сучас-
ними вимогами інформаційного суспіль-
ства, а не навпаки, як це може здаватися 
на перший погляд. Підтвердженням цього 
є підписання лідерами держав «Великої 
вісімки» Окінавської хартії глобального 
інформаційного суспільства від 22 липня 
2000 р., в якій основними завданнями є не 
тільки стимулювання і сприяння переходу 
до інформаційного суспільства, але в по-
вній мірі використання економічних, со-
ціальних і культурних переваг такого сус-
пільства [5].

Основним елементом інформаційного 
суспільства є інформація, яка за рахунок 
інформаційно-комунікаційних технологій 
стає рушійною силою громадянського сус-
пільства. Інформаційне суспільство перед-
бачає можливість громадян брати участь в 
управлінні державою, а не навпаки. Що по 
суті є складовою демократії.

Е. Тоффлер у своїй книзі «Третя хвиля» 
визначив три стадії розвитку людства: 
1) аграрна; 2) індустріальна; 3) інформа-
ційна. Інформаційним він визначив сус-
пільство ХХ–ХХІ століть, яке прийшло 
на зміну індустріальному, по-іншому його 
називають «постіндустріальним», «надін-
дустріальним» [7].

Основна проблема перехідного періоду 
від індустріального до інформацій суспіль-
ства є економічна та соціальна нерівність, 
яка породжує інформаційну нерівність 
людей. Тому не слід вважати, що в інфор-
маційному суспільстві слід повністю від-
мовитися від традиційних форм взаємодії 
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громадян з державою і перейти виключно 
до інноваційних. Слід розуміти це так, що 
в силу розвитку інформаційного суспіль-
ства з’являються альтернативні форми вза-
ємодії.

Використання інформаційно-комуніка-
ційних технологій дає змогу підвищити рі-
вень доступу громадян до влади, що відпо-
відає пріоритетним цілям демократичних 
держав.

Так, більшість країн впроваджують 
систему електронного урядування, так зва-
ний е-уряд, Україна не виняток. Проте, не 
слід обмежуватися запровадженням лише 
електронного уряду, адже громадяни по-
требують нових шляхів взаємодії не лише 
з виконавчою гілкою влади, але й із за-
конодавчою та судовою. На нашу думку, 
новітні інформаційно-комунікаційних 
технології можуть стати додатковою га-
рантією доступності правосуддя в Україні. 
Проголошуючи себе правовою та демокра-
тичною державою, Україна взяла на себе 
зобов’язання забезпечити певний рівень 
особистої свободи індивіда, що неможливо 
без створення інститутів, спрямованих на 
реалізацію творчого, інтелектуального по-
тенціалу особи, а також доступності таких 
спеціальних правозахисних інститутів, як 
судів.

Доступність правосуддя належить до 
інституційних принципів, які стосуються 
організації та діяльності судової влади в 
цілому. Вони відіграють роль системоутво-
рюючих чинників, що виражають сутність 
судової влади та її призначення в суспіль-
стві, є підґрунтям судової системи та неза-
лежності суддів при вирішенні судом юри-
дично значущих справ. 

Водночас, незаперечним фактом є те, 
що сьогодні в українських судах фізичні 
особи та господарюючі суб’єкти нерідко 
стикаються із низкою труднощів.

Так, вже на етапі підготовки та подання 
позовної заяви в особи може виникнути 
перша перепона на шляху звернення до 
суду. Низький рівень правової культури 
не дає можливості більшості громадян 

України самостійно написати позовну заву 
(апеляційну, касаційну скаргу) відповідно 
до вимог, встановлених процесуальним 
законодавством. Тому особи звертають 
до суду або із заявою, написаною в до-
вільній формі, або ж користуються послу-
гами юристів, що вимагає додаткових ви-
трат. Водночас, відповідно до ст. 121 ЦПК 
України, якщо позовна заява (апеляційна 
чи касаційна скарга) не відповідає вимо-
гам передбаченим ст.ст. 119, 120 ЦПК (ст.
ст. 295, 326 ЦПК), або не сплачено судовий 
збір суддя виносить ухвалу, якою залишає 
заяву (скаргу) без руху і направляє вказану 
ухвалу позивачу (рекомендованим листом, 
вартість якого приблизно 8 грн.) [9]. Отже, 
ще не розпочався судовий процес, а час 
вирішення проблеми, з якою звертається 
людина, вже відстрочений. Крім цього, 
особою марно витрачений час на подання 
позовної заяви, а держава вже витратила 8 
грн. на відправку ухвали, на папір, а також 
втрачено дорогоцінний для кожного судді 
час.

Незважаючи на те, що чинний ЦПК 
України не визначає способів подання за-
яви до суду, особи традиційно подають по-
зовну заяву через канцелярію або шляхом 
поштового відправлення. Проте, п. 2.1. 
Інструкції з діловодства в місцевому за-
гальному суді передбачає обов’язок при-
йняття та реєстрації усієї кореспонденції, 
у тому числі документів, надісланих елек-
тронною поштою, факсимільним зв’язком, 
а також телеграм [4]. Отже, передбачена 
можливість подавати позовні заяви через 
мережу Інтернет. Але на практиці одного 
лише застереження про це не достатньо. У 
більшості судів доступу до Інтернету вза-
галі немає, відсутній офіційний веб-сайт та 
електронна пошта. Але навіть якщо при-
пустити, що особа подасть позовну заяву 
електронною поштою, працівники суду 
змушені будуть її роздрукувати на папір 
та передати судді, що вказує на недоско-
налість процедури. При цьому, відсутні га-
рантії, що в суді є працівник, до обов’язку 
якого входить опрацьовувати електронну 
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пошту і який вчасно передасть цей доку-
мент на реєстрацію. Практично такий спо-
сіб викликає лише додаткові труднощі, а 
тому особи віддають перевагу поштовому 
зв’язку або подають документи до суду 
особисто.

Після подачі позовної заяви суд 
зобов’язаний повідомити особу про місце 
та час розгляду справи, окрім цього суд по-
відомляє відповідача та інших сторін по 
справі (знов таки рекомендованим листом). 
На практиці досить часто, судові повістки 
та виклики повертаються до суду з від-
міткою про неодержання з різних причин, 
наприклад «за вказаною адресою особа 
не проживає». У разі неналежного повідо-
млення сторін, суд не може проводити роз-
гляд справи. 

Також не рідкими бувають випадки 
коли, одна сторона в день судового за-
сідання телеграмою або факсимільним 
зв’язком направляє судді клопотання про 
перенесення розгляду справи із зазначен-
ням причин, яке працівники канцелярії 
передають судді або перед засіданням, або 
під час судового засідання, внаслідок чого 
суддя змушений відкласти розгляд справи. 
Це спричиняє дискомфорт для сторін, які 
втратили свій час і кошти щоб з’явитися на 
слухання справи. 

Далі, щоб отримати копію рішення, 
особа подає до суду відповідну заяву, а по-
тім особа змушена повторно приїздити до 
суду за текстом рішення. У більшості судів 
України відсутні багатоканальні телефонні 
лінії, по яким можливо отримати інфор-
мацію про рух справи, встановлені певні 
дні та часи прийому громадян, що також 
обмежує доступ громадян до інформації. І 
таких бюрократичних перепон досить ба-
гато, що викликає масове незадоволення 
громадян роботою судової системи.

З метою покращення доступу до право-
суддя був прийнятий Наказ Державної су-
дової адміністрації України від 31 травня 
2013 р. № 72 про реалізацію проекту щодо 
обміну електронними документами між су-
дом та учасниками судового процесу, прак-

тична реалізація якого відбулась 17 червня 
2013 р. в усіх місцевих та апеляційних 
судах загальної юрисдикції. Відтепер гро-
мадяни України мають можливість отри-
мувати процесуальні документи в електро-
нному вигляді паралельно з документами 
у паперовому вигляді. Для отримання про-
цесуальних документів в електронному 
вигляді особі потрібно зареєструватися в 
системі обміну електронними докумен-
тами між судом та учасниками судового 
процесу (завести поштову скриньку елек-
тронного суду), та подати до суду заявку 
про отримання процесуальних документів 
в електронному вигляді. Також, на сайті 
суду учасник процесу відтепер зможе по-
дивитися, на якому етапі перебуває роз-
гляд справи. Особа також може заповнити 
спеціальну форму-заявку і підписатися на 
SMS-розсилку і тоді на відповідний номер 
телефону надходитиме повідомлення – су-
дова повістка. Однак, така послуга буде 
впроваджуватися поки тільки у вигляді 
експерименту та не в усіх містах, а лише 
в Полтавській, Дніпропетровській, Закар-
патській областях та в м. Києві. Варто за-
значити, що на даному етапі проект перед-
бачає паралельне заповнення паперових 
та електронних документів, але в майбут-
ньому планується повний перехід на елек-
тронний документообіг.

Аналіз вищевказаних нововведень до-
зволяє зробити висновок про те, що всі 
вони спрямовані, перш за все, на забез-
печення ефективного, своєчасного, еконо-
мічно вигідного інформування учасників 
кримінального провадження, яке дозво-
лить оптимально реалізувати надані їм 
права на доступ до правосуддя та захисту 
свої прав у суді.

Водночас, на нашу думку, запрова-
дження моделі «Електронного суду» пови-
нно передбачати більш широку взаємодію 
між судом і суспільством за допомогою ін-
формаційних технологій, ніж просто ство-
рення офіційних веб-сайтів та електронної 
пошти судів, і здійснення лише інформа-
ційної функції. Із запровадженням «Елек-
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тронного суду» повинен бути створений 
єдиний судовий портал, який би об’єднував 
веб-сайти усіх судів судової системи, на 
якому легко мігрувати з одного сайту на 
інший, а також за допомогою якого грома-
дяни могли б здійснювати обмін електро-
нними документами з судами, суди могли 
б взаємодіяти всередині системи, а судова 
гілка влади – з іншими органами державної 
влади.

Розглянемо можливу модель функціо-
нування «Електронного суду» на прикладі 
цивільного судочинства.

Так, для здійснення будь-яких дій по 
конкретній справі особа реєструватиметься 
та авторизуватиметься на відповідному 
сайті (створюватиме аккаунт). Для подання 
позовної заяви особі буде достатньо запо-
внити електронну форму з обов’язковими 
полями заповнення, передбачені процесу-
альним законодавством. Також буде перед-
бачена можливість сплати судового збору 
через Інтернет. Зокрема, особа вводитиме 
дані своєї банківської картки, з якої автома-
тично зніматиметься сума судового збору, 
яка одразу висвітлюватиметься на сайті 
після заповнення даних щодо ціни або виду 
позову. Після заповнення форми позовної 
заяви та успішного зняття коштів з банків-
ської картки, операція з подання позовної 
заяви вважається виконаною успішно, а 
позовна заява вважається поданою. Позо-
вна заява миттєво надходитиме на сервер 
суду, реєструватиметься (їй присвоюється 
реєстраційний номер з поміткою, що це 
електронний документ) та відповідно до 
автоматичного розподілу справ розподіля-
тиметься між суддями. 

Після автоматизованого розподілу, 
особі миттєво направлятиметься повідо-
млення, в якому буде вказаний номер заре-
єстрованої справи та ПІБ судді доповідача, 
а також спеціальний логін та пароль елек-
тронного доступу до папки де знаходити-
муться матеріали справи в електронному 
вигляді, за допомогою якого особа бачи-
тиме рух по справі. Вказана папка буде 
слугувати папкою обміну електронними 

документами між сторонами у справі та 
суддею. Усі документи будуть відкриті 
лише для читання. Кожний документ ма-
тиме свій спеціальний реєстраційний но-
мер (вхідний або вихідний). 

Переваги електронного способу по-
дання зави очевидні: 1) відпадає можли-
вість залишення заяви без руху; 2) особа 
може подати позовну заяву не виходячи 
з дому або не відволікаючись від роботи; 
3) особа без перешкод та не витрачаючи 
часу може сплатити судовий збір в необ-
хідному обсязі; 4) особа, одразу після реє-
страції та розподілу справи може дізнатися 
номер справи та суддю, що розглядатиме 
цю справу.

До судді позовна заява також надходи-
тиме в електронному вигляді. Кожен суддя 
під персональним логіном та паролем може 
зайти в програму і побачити нову папку з 
матеріалами справи в якій вкладено позо-
вну заяву та додатки до неї. Опрацювавши 
електронну позовну заяву, суддя на підставі 
ст. 122 ЦПК постановлятиме ухвалу про 
відкриття провадження по справі або про 
відмову у відкритті провадження у справі 
з підстав передбачених ч. 2 ст. 122 ЦПК. 
Зазначену ухвалу суддя розміщуватиме в 
папці електронної справи, яку автоматично 
зможе побачити позивач. Слід зазначити, 
що для цього не існує перешкод адже ко-
жен суддя має електронний підпис, а отже 
електронний документ з таким підписом 
вважатиметься оригіналом. Крім того, це 
звільнить суд від обов’язку направляти 
вказану ухвалу позивачу поштою. 

Відповідачу та іншим учасникам про-
цесу суддя направлятиме ухвалу поштою 
за вказаною позивачем адресою, зазна-
чаючи про можливість здійснення обміну 
документами через мережу Інтернет. Від-
повідач та інші учасники процесу врахову-
ючи власні можливості (доступ до мережі 
та інше) самостійно обиратимуть спо-
сіб отримання інформації про рух справи 
та обмін документами. Якщо сторона по 
справі бажає здійснювати обмін докумен-
тами за допомогою Інтернету, їй також 
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необхідно буде зареєструватися на сайті та 
отримати спеціальний логін та пароль до-
ступу до електронної справи. Якщо хоча 
б одна особа по справі бажає здійснювати 
обмін документами через мережу Інтернет, 
справа повинна формуватися як в паперо-
вому, так і в електронному вигляді.

Обмін будь-якими процесуальними до-
кументами може здійснюватись шляхом на-
правлення через програму «Електронний 
суд». Це надасть змогу судді та сторонам 
по справі миттєво та заздалегідь бачити 
процесуальні документи, а також мати по-
стійний доступ до матеріалів справи. Осно-
вною перевагою обміну процесуальними 
документами через мережу Інтернет стане 
те, що особа по справі зможе контролювати 
строки прийняття процесуальних рішень 
суддею (якщо в процесуальному законі 
встановлено три денний строк постанов-
лення ухвали про відкриття провадження у 
справі, то протягом трьох днів особа зможе 
побачити зазначену ухвалу в програмі). Це 
також дає можливість для перевірки до-
тримання процесуальних строків суддею 
– з боку суду вищої інстанції, або головою 
суду при виникненні такої необхідності 
(наприклад надходження скарги). Окрім 
цього, суддя зможе здійснювати самокон-
троль, що позитивно вплине на організа-
цію його роботи. При цьому, сторони по 
справі зможуть завчасно довідатися про 
день та час розгляду справи, а в разі відкла-
дення або перенесення судового засідання 
з тих чи інших підстав визначених законом 
– про визначену суддею дату та час нового 
судового засідання.

Не слід забувати, що особам для того 
щоб дістатися до суду іноді слід їхати з 
села в районний центр, з районного цен-
тру в обласний центр або переїжджати із 
області в область. Для цього слід на зако-
нодавчому рівні встановити матеріальну 
(або інший вид відповідальності) відпові-
дальність за невчасне повідомлення суду 
та сторін про обставини, які є підставами 
відкладення розгляду справи. Це дисциплі-
нуватиме учасників процесу та зменшить 

кількість справ зі «штучним» затягуванням 
їх розгляду.

Аналогічну програму з врахуванням 
процесуальних особливостей можливо ви-
користовувати й для вищих інстанцій.

Формування справ в електронному 
вигляді дає можливість формувати елек-
тронні архіви, що зменшить обсяги папе-
рових архівів, які є значними за обсягами. 
Перевагою електронних судових справ є 
те, що відпадає необхідність направляти 
матеріали справ в паперовому вигляді для 
перегляду в апеляційному чи касаційному 
порядку. Це значно зменшить витрати на 
відправку справ, особливо багатотомних. 
Відправка одного тому справи коштує при-
близно від 19 до 23 грн. Якщо за середню 
ціну взяти 20 грн. і припустити, що суди 
направляють по одному тому цивільної 
справи, то в 2011 році на відправку мате-
ріалів цивільних справ із місцевих судів 
до апеляційних було витрачено 3 млн. 
254 тис. грн. Таку ж суму необхідно витра-
тити, щоб повернути цивільні справи до 
судів першої інстанції. Таким чином, ви-
трачається більше 6,5 млн. грн. на рік і це 
тільки на цивільні справи з 1 томом.

Вважаю, що направлення справ між су-
дами в електронному вигляді – це справа 
майбутнього, що зменшить витрати бю-
джетних коштів, розвантажить канцелярії, 
звільнить приміщення від нагромадження 
справ, а також усуне випадки зникнення 
матеріалів справи.

Убачається, що модель діяльності 
«Електронного суду» повинна розповсю-
дитись на аспекти оперативної взаємодії 
між судам різних інстанцій та різних тери-
торіальних юрисдикцій. Зокрема, це може 
стосуватися направлення документів орга-
нізаційно-розпорядчого характеру, статис-
тичних даних, методичних рекомендацій 
тощо.

Наступним елементом програми 
«Електронного суду» повинна стати вза-
ємодія судів з іншими органами держав-
ної влади. Наприклад, для того, щоб слід-
чому СВ Переяслав-Хмельницького МВ 
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ГУМВС України в Київській області діс-
татися до Апеляційного суду Київської об-
ласті з поданням про проведення негласних 
слідчих дій необхідно подолати відстань 
87 км в одну сторону, витратити кошти 
на проїзд, харчування на цілий робочий 
день. Водночас, відправка слідчим доку-
ментів через програму «Електронний суд» 
в електронному вигляді до голови суду за-
йме лише 10–20 хвилин. Впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій 
взаємодії судів з іншими органами держав-
ної влади спростить та прискорить процес 
отримання відповідей на судові запити, ви-
требування різноманітних довідок тощо. 
Сьогодні головні бухгалтери вищих судів 
(вищі суди є головними розпорядниками 
бюджетних коштів) змушені в паперовому 
варіанті заносити документи фінансово-
звітного характеру у відповідні установи, 
хоча могли б це здійснювати за допомогою 
мережі Інтернет. Таких прикладів можливо 
навести безліч.

Але, не зважаючи на всі вищевказані 
позитивні можливості запровадження 
«Електронного суду», слід розуміти, що 
процес функціонування такої програми до-
сить складний та фінансово потужний.

Зокрема, є ряд перешкод для реалізації 
такого проекту в Україні. Серед них: 1) еко-
номічна, соціальна, культурна нерівність, 
і як наслідок інформаційна нерівність; 
2) відсутність стратегії планування судо-
вої гілки влади; 3) значна фінансова екві-
валентність зазначеного проекту; 4) зрос-
тання ризиків поширення інформаційної 
злочинності. Вищевказані ризики нега-
тивно впливають на реалізацію конститу-
ційного принципу доступності правосуддя.

Враховуючи це, автором пропонується 
здійснювати впровадження моделі «Елек-
тронний суд» у наступні чотири етапи.

Перший етап: подолання економічної 
та соціальної нерівності серед населення 
України, підвищення рівня культури та 
розвитку населення. Вирішення фундамен-
тальних проблем наблизить до вирішення 
конкретних проблем, серед яких інформа-

ційна нерівність. До першого етапу слід та-
кож включити покращення стану покриття 
мережі Інтернет на території України, під-
вищення рівня доступу громадян до ме-
режі.

Другий етап: розробка стратегічного 
плану розвитку судової системи Укра-
їни. Результативне проведення судової 
реформи неможливе без розробки стра-
тегічного плану розвитку, який фактично 
визначає цілі реформування виражаючи їх 
як очікувані результати. Політичні, еконо-
мічні, соціальні, правові процеси в Україні 
зазнають постійних змін та корегувань, 
особливо в умовах глобалізації та бажання 
інтегрувати до Євросоюзу. Такі процеси 
гостро торкаються судової системи, тому 
стратегія її розвитку повинна відповідати 
загальному розвитку державотворчих про-
цесів. Однією з частин стратегії розвитку 
судової системи повинно стати запрова-
дження «Електронного суду», як обґрун-
тування необхідності застосування інфор-
маційних технологій у судовій системі. 
Окремо слід проаналізувати та обґрунту-
вати фінансову й інвестиційну готовність 
зазначеного проекту.

Третій етап: розробка програми елек-
тронного суду. Визначення чіткого, по-
тенційного соціального та відповідного 
технологічного контексту запровадження 
електронного суду; визначення принци-
пів, стратегій, компромісів та потенційних 
ризиків реалізації програми електронного 
суду; наукове осмислення легітимності за-
провадження та реалізації зазначеної про-
грами; аналіз законодавчої бази щодо мож-
ливості реалізації програми та визначення 
необхідних змін.

Четвертий етап: безпосереднє впро-
вадження моделі «Електронного суду». 
Безумовно, що одним нормативним за-
кріпленням моделі діяльності «Електро-
нного суду» без відповідного фінансово-
матеріального підґрунтя можна досягти 
лише формальної, а не реальної реалі-
зації принципу доступності правосуддя. 
Тому необхідним є включення до Закону 
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України «Про бюджет» статті видатків на 
впровадження програми; проведення тен-
дерів на закупівлю програмного забезпе-
чення; обрання виконавців та підписання 
договорів з провайдерами, які здійснюва-
тимуть налаштування та обслуговування 
програми; облаштування судів належними 
технічними засобами; напрацювання мето-
дичних рекомендацій роботи з програмою; 
навчання працівників апарату судів та суд-
дів; проведення інформаційної політики 
серед населення, щодо впровадження но-
вих можливостей; створення місць загаль-
ного доступу громадян до мережі Інтернет 
тощо. 

Для оцінки ефективності та результа-
тивності проекту слід провести моніто-
ринг. 

Висновки.
Місце принципу доступності право-

суддя в системі принципів права зумовлю-
ється тим, що сфера його дії поширюється 
як на організацію судової системи, так і на 
регламентацію процедури розгляду справ 
у суді. Доступність судового процесу роз-
кривається через розумні строки розгляду 

справи, максимально можливу простоту 
процесу та доступ до судових рішень. З 
огляду на це, запровадження «Електро-
нного суду» є додатковою гарантією до-
ступності правосуддя та незалежності суд-
дів. Існуюча модель «Електронного суду» 
потребує значної оптимізації, спрямованої 
на розширення сфери взаємодії між судом і 
суспільством за допомогою інформаційних 
технологій: 1) створення єдиного судового 
порталу з веб-сайтами усіх судів судової 
системи; 2) запровадження електронної 
системи подання громадянами документів 
з відповідною цілодобовою та безкоштов-
ною інформаційною підтримкою (електро-
нні калькулятори, бланки електронних до-
кументів, системи оплати судового збору 
on-line); 3) електронний документообіг 
між судами всіх рівнів; 4) електронний 
документообіг між судами та іншими ор-
ганами судової влади. Запровадження ви-
щевказаної моделі «Електронного суду» 
автором пропонується здійснити у чотири 
етапи, що забезпечить поступовість та ді-
євість її функціонування.
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Коли заводять мову про прецедент як 
явище правової дійсності, розпочинати 
слід з того, яка його суть. А суть ця, без-
сумнівно, походить із природи правових 
систем загального права (країни Британ-
ської Співдружності). Дійсно, внаслідок 
звернення до основних ознак прецеденту 
загального права стає цілком ясно, що ана-
логів йому в інших правових системах не 
існує. Тому коли дехто з дослідників на-
магається поширити прецедентно-правові 
підходи на правову систему континенталь-
ного права (хай навіть лише в доктрині), це 
викликає природній спротив та породжує 
полеміку.

Сьогодні стало віянням моди вважати, 
що судовий прецедент займає все більш 
вагомі позиції в праві континентальної 
Європи [1, 280], що не в останню чергу 
пов’язано із діяльністю ЄСПЛ. Левова 
частка публікацій на цю тему, рівно як і 
переважна більшість дослідників, не вдаю-
чись до скільки-небудь виваженої аргумен-
тації, a priori виходять з того, що рішення 
ЄСПЛ мають характер судових прецеден-
тів і саме в цій якості повинні сприйматись 
національними судами. 

Одна з найавторитетніших юридичних 
енциклопедій загального права Black’s Law 
Dictionary визначає судовий прецедент як 
правило, вперше встановлене судовим рі-
шенням при вирішенні певної справи і яке 
використовується як принцип вирішення 
аналогічних справ в майбутньому [10]. 
Формуючими елементами класичного пре-
цеденту є власне рішення, яким вирішено 
дану справу (в цій частині є обов’язковим 
лише для сторін) та універсальний право-
вий принцип на основі якого мають вирі-
шуватись аналогічні справи (обов’язковий 
для суду, який встановив прецедент, рівно 
як і для нижчих судів). В основі універсаль-
ності такого принципу в системі загаль-
ного права лежить доктрина stare decisis, 
що буквально означає «необхідність слі-
дувати вирішеному раніше». На практиці 
йдеться про реальну правотворчу функцію 
судів країн загального права, де одного 
разу встановлене правозастосування стає 
зразком за аналогічних обставин справи у 
майбутньому. 

З наданого визначення можна виокре-
мити сутнісні характеристики класичного 
прецеденту: це нормативне правило (за 
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відсутності статутного законодавства вико-
нує його функцію), обов’язкове для засто-
сування за певних обставин майже всіма 
судами (крім вищих за ті, що його встано-
вили), для виникнення і закріплення якого 
достатньо одного лише випадку судового 
правозастосування, подолати яке досить 
складно (може бути змінене лише вищим 
судовим органом).

Доктрина загального права заснована 
на позиції, що класичний прецедент є 
загальнообов’язковим зразком правозасто-
сування, однак ця ж доктрина знає явище 
так званого «переконливого прецеденту» 
(persuasive precedent) як необов’язкового, 
джерелами якого вважають рішення іно-
земних судів, історичні джерела права, 
власне саму доктрину, окремі думки суд-
дів, тобто все те, що може скеровувати 
суддю під час вирішення ним справи, але 
не є обов’язковим для врахування. 

Зрозуміло, що всі ці джерела «перекон-
ливого прецеденту» в силу своєї природи 
не можуть бути обов’язковими для суду 
як країн загального, так і континенталь-
ного права, і що в даному випадку вжито 
споріднену термінологію для позначення 
різних за своєю суттю явищ – прецеденту 
(класичного) і того, що ним не є (хоча і має 
схожу назву).

Однак, як це часто трапляється, по-
дібне «жонглювання» термінологією 
може завести в глухий кут, зокрема коли 
автори на основі необов’язковості «пе-
реконливого прецеденту» (а отже на 
основі необов’язковості альтернатив-
них джерел права) роблять висновок про 
необов’язковість прецеденту як такого 
чи радше про необов’язковість судової 
практики міжнародної судової установи, 
юрисдикція якої визнана державою, для її 
національних судів. Так, у своїй статті про 
характер рішень ЄСПЛ Ю. Попов [9] до-
водить думку про те, що практика цієї між-
народної судової установи має характер 
«переконливого прецеденту» в описаному 
вище розумінні, при чому як для України, 
так і для Англії. 

У вказаній статті автор намагається 
довести, що 1) рішення ЄСПЛ є «перекон-
ливими прецедентами» (а отже не є пре-
цедентами) і саме так вони мають сприй-
матись національним судом і 2) норма 
українського законодавства відносно того, 
що практика ЄСПЛ є джерелом права для 
національного суду [4, 17], не свідчить про 
обов’язковість такого джерела права.  Вва-
жаємо, що аргументація, наведена авто-
ром, не витримує критики, оскільки хибна 
в своїй суті.

Конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод, яка підписана 
4 листопада 1950 р. у Римі (далі – ЄКПЛ, 
Конвенція), а для України набула чинності 
11 вересня 1997 р., являє собою міжнарод-
ний договір, що закріплює низку міжна-
родних зобов’язань України перед Радою 
Європи, за порушення (недотримання) 
яких наступає міжнародна відповідаль-
ність держави, в тому числі у вигляді ви-
ключення із Ради Європи. 

ЄСПЛ, який замінив собою Європей-
ську комісію з прав людини, є міжнарод-
ним судовим органом, юрисдикція якого 
відповідно до ст. 32, ч. 1 ст. 47 Конвенції 
поширюється на всі питання тлумачення 
і застосування Конвенції та протоколів до 
неї, подані йому на розгляд, що стосуються 
змісту чи обсягу прав і свобод, визначених 
у Розділі І Конвенції та протоколах до неї 
[7]. Юрисдикція ЄСПЛ з усіх питань, що 
стосуються тлумачення і застосування Кон-
венції, визнана Україною Законом «Про 
ратифікацію Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 1950 р., 
Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 
7 та 11 до Конвенції» від 17 липня 1997 р. 
Норми Конвенції закріплюють міжнародні 
зобов’язання України та в силу ст. 9 Кон-
ституції України, є нормами внутрішнього 
законодавства України. 

Міжнародні зобов’язання держави 
щодо врахування юрисдикційних позицій 
Суду у внутрішньому праві деталізовані у 
ст. 17 Закону України «Про виконання рі-
шень та застосування практики Європей-
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ського суду з прав людини» від 23 лютого 
2006 р., де закріплено, що національні суди 
застосовують при розгляді справ Конвенцію 
та практику Суду як джерело права. При 
цьому під «практикою Суду» вказаний За-
кон розуміє практику Європейського суду з 
прав людини та Європейської комісії з прав 
людини не лише у справах проти України, а 
весь масив практики (!) щодо змісту та об-
сягу прав і свобод. Зазначене нормативне 
положення продубльоване також у ч. 2 ст. 8 
Кодексу адміністративного судочинства 
України (КАСУ): суд застосовує принцип 
верховенства права з урахуванням судової 
практики Європейського Суду з прав лю-
дини. Таким чином, практика Суду (case 
law) в сумі із тілом Конвенції є «правом 
Конвенції», гнучким та постійно змінюва-
ним за своєю суттю. Неможливо застосову-
вати голий текст Конвенції без урахування 
практики Суду і навпаки. 

Окремо на державу покладено 
зобов’язання виконання остаточних Рі-
шень ЄСПЛ у справах, в яких держава є 
стороною (ч. 1 ст. 46 Конвенції), що до-
датково закріплене у ст. 2 Закону: рішення 
є обов’язковим для виконання Україною 
відповідно до ст. 46 Конвенції (при цьому 
під поняттям «рішення» цей Закон розуміє 
рішення проти України).

Таким чином, рішення Суду, які набули 
статусу остаточних відповідно до ст. 44 
Конвенції, з приводу тлумачення і застосу-
вання положень Конвенції та протоколів до 
неї в частині змісту та обсягу визначених в 
них прав і свобод, в усіх абсолютно спра-
вах (а не лише у справах проти України), 
а точніше сказати власне «право Конвен-
ції», є одночасно джерелом міжнародних 
зобов’язань України та джерелом її націо-
нального законодавства. 

З’ясувавши суть «права Конвенції», 
визначимо, яке місце воно займає в ієрар-
хії правових джерел, що застосовуються 
національним судом (зокрема адміністра-
тивним). Частина 6 ст. 9 КАСУ закріпила 
принцип такої ієрархії: якщо міжнародним 
договором, згода на обов’язковість якого 

надана Верховною Радою України, вста-
новлені інші правила, ніж ті, що встанов-
лені законом, то застосовуються правила 
міжнародного договору [8]. Аналогічний 
принцип міститься у ст. 19 Закону України 
«Про міжнародні договори України» від 29 
червня 2004 р. 

У світлі написаного вище зрозуміло, 
що коли мова йде про Конвенцію як від-
повідний міжнародний договір – правове 
джерело, то воно неможливе без масиву 
практики Суду. Тобто, говорячи про Кон-
венцію, мають на увазі й рішення Суду, 
в яких розтлумачено «право Конвенції». 
Отже, з урахуванням норм ст.ст. 32, 47 са-
мої Конвенції, а також ст. 9 Конституції 
України, ч. 6 ст. 9 КАСУ читаємо так: якщо 
«правом Конвенції» (будь-яким з Рішень 
Суду) встановлено інші правила, ніж ті, що 
встановлені законом, то застосовуються 
правила «права Конвенції». 

На підсилення і без того вже очевид-
ного юридичного значення і обов’язкового 
характеру для України рішень ЄСПЛ нага-
даємо про норми ст.ст. 26 та 27 Віденської 
конвенції про право міжнародних догово-
рів 1969 р. (Українська РСР приєдналась 
1986 р. згідно з Указом Президії ВР УРСР 
від 14 квітня 1986 р.), є джерелом міжна-
родних зобов’язань держави, де закріплено 
принцип pacta sunt servanda (кожен чин-
ний міжнародний договір є обов’язковим 
для його учасників і повинен добросовісно 
виконуватись), а також закріплено правило 
неможливості для учасників цієї Конвенції 
посилатись на положення свого внутріш-
нього права як на виправдання для неви-
конання ними договору, яке діє без шкоди 
для ст. 46 стосовно компетенції укладати 
міжнародні договори [2]. 

З огляду на наведені вище положення 
законодавства, які обов’язково слід читати 
системно, правові (юрисдикційні) позиції 
ЄСПЛ щодо застосування і тлумачення 
положень ЄКПЛ безперечно мають норма-
тивну силу для національного суду. 

В зазначеній статті Ю. Попов ствер-
джує, що деякі з наведених законодавчих 
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положень зобов’язують державу, але не 
національні суди (!) слідувати положен-
ням Конвенції та позиціям ЄСПЛ. Зазна-
чене видається, м’яко кажучи, дивним, бо 
чим же власне є держава, якщо її функції 
не реалізуються посередництвом судової 
влади? І кого в такому разі слід вважати 
зобов’язаним за «правом Конвенції»? Тут 
варто згадати, що за Законом від 29 червня 
2004 р. забезпечення виконання міжна-
родних договорів України (а отже міжна-
родних зобов’язань держави) покладено 
на міністерства та інші центральні органи 
виконавчої влади, Раду міністрів Авто-
номної Республіки Крим, інші органи дер-
жавної влади, до відання яких віднесені 
питання, що регулюються міжнародними 
договорами України (ч. 1 ст. 16). Отже, 
міжнародні зобов’язання України знахо-
дять своє відображення на рівні національ-
ного законодавства, яке визначає шляхи 
їх реалізації – в тому числі через визна-
чення компетентних національних органів. 
В свою чергу органи державної влади, їх 
посадові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією та законами 
України (ч. 2 ст. 19 Конституції України). 
Дане конституційне положення несе по-
двійне змістове навантаження: з одного 
боку, йдеться про те, як мають діяти компе-
тентні органи, а з іншого – йдеться власне 
про їх зобов’язання діяти певним чином за 
наявності певних підстав. Вважаємо, що і 
в даному ключі припущення відносно від-
сутності в національних судів обов’язку за-
стосовувати практику ЄСПЛ хибне. 

Автор також підкреслює розмеж-
ування обов’язковості юрисдикції Суду 
(що безперечно в силу ст. 46 ЄКПЛ та ст. 1 
Закону № 475/97) та практики Суду, вва-
жаючи останню необов’язковою для на-
ціонального суду. Вважаємо, що питання 
обов’язковості для національного суду 
практики ЕСПЛ випливає з комплексу на-
ведених вище норм, які є джерелами між-
народних зобов’язань держави щодо до-
тримання юрисдикційних позицій ЄСПЛ 

на рівні національного права. Крім того, 
визнання на своїй територій юрисдикції 
міжнародної судової установи стало б по-
збавленим сенсу без надання обов’язкового 
значення її рішенням.  

Відкритим залишається питання пре-
цедентного характеру рішень ЄСПЛ. При-
мітно, що сам Суд називає власну практику 
прецедентною, але незважаючи на це він 
не є зв’язаний власними рішеннями, тобто 
може переглядати раніше прийняті під-
ходи до вирішення певних питань за умови 
зміни обставин. Так, задля дотримання 
юридичної визначеності, передбачуваності 
та рівності перед законом Суд все ж не по-
винен відхилятися від раніше встановленої 
ним практики за відсутності беззапере-
чних для цього причин, якщо обставини 
нової справи в матеріальному сенсі невід-
мінні від попередньої справи. В той же час, 
за висловом судді П. де Альбукерка, що 
міститься в його окремій думці у справі 
Herrmann v. Germany (заява №9300/07), 
юридичне значення попередньо виріше-
ного Судом (previous ruling) не наділене 
якістю правила stare decisis, відповідно 
до якого принципи, що на них Суд засну-
вав своє попереднє рішення, є на майбутнє 
обов’язковими в аналогічних справах. 
Фактично, Суд може подолати (змінити) 
власну практику (case law), якщо остання 
є нечіткою (uncertain) або потребує подаль-
шого розвитку, з тим щоб метою такого 
розвитку було збільшення меж захисту, га-
рантованих ЄКПЛ [11].  

З наведеного кваліфікованого роз’яс-
нен ня судді ЄСПЛ видно, що юридична 
природа рішень Суду відмінна від преце-
денту (в його класичному розумінні). Про-
поненти розповсюдження доктрини преце-
денту на систему континентального права 
заперечать, буцімто аналогом прецеденту в 
Європі є так звана доктрина jurisprudence 
constante, тобто «усталена судова прак-
тика», яку ще називають «прецедентом 
країн континентального права». Між ін-
шим, детальніший аналіз даного право-
вого явища дозволяє стверджувати, що і в 
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цьому випадку суміжна термінологія спро-
можна зіграти злий жарт з тими, хто для 
позначення принципово різних сутностей 
використовує одні й ті самі поняття, або 
намагається провести аналогії там, де вони 
навряд чи можливі. 

Дійсно, аналіз доктрини jurisprudence 
constantе, яка до джерел права відносить 
усталену судову практику, дозволяє вста-
новити характеристики цього джерела, 
що якісно відрізняють його від судового 
прецеденту.  Насамперед відмінним є те, 
що усталена судова практика формується 
протягом певного тривалого часу, шляхом 
спроб і помилок, у тому числі в правозасто-
совній діяльності судів нижчих інстанцій. 
Характерно також, що така практика часто 
буває неузгодженою серед різних судів од-
ного рівня, а задля подолання конфліктів 
правозастосування часто необхідним є ав-
торитетне рішення вищого суду, прийняття 
якого також потребує часу. Поки відсутнє 
таке «авторитетне рішення», відповідна 
практика не є суцільною, а отже позбав-
лена ознаки нормативної обов’язковості. 
Навіть за наявності певних позицій вищих 
судових органів, часто їх врахування су-
дами нижчого рівня залежить від розсуду 
(а часто й від обізнаності) судді, який іноді 
змушений вибирати між протилежними 
«авторитетними рішеннями». І нарешті, 
долатись така усталена практика може зна-
чно легше за судовий прецедент: достат-
ньо всього лише протилежного рішення 
вищого судового органу (всі ці характерис-
тики цілком справедливі для України і ві-
дображають її правові реалії, а також свід-
чать, що критерій «усталеності» значною 
мірою є умовним: встановити його буває 
досить нелегко)1. 

Викладене дозволяє зробити висно-
вок, що так звана усталена практика є 
лише умовним джерелом права для кон-

1 зазначені характеристики описані узагальнено, 
спираючись в основному на досвід України, в інших Єв-
ропейських країнах рівень «усталеності» практики в 
різних галузях, рівно як і відношення до судової практи-
ки як до джерела права може відрізнятися.

тинентального суду, в той час як судовий 
прецедент є безумовним джерелом для за-
гального суду. Крім того, проаналізовані 
характеристики обох правових явищ свід-
чать, що практику ЄСПЛ не можна стовід-
сотково вписати в рамки жодного з них, 
оскільки вона наділена непритаманними 
їм, але імманетними для неї якостями: вона 
є органічним продовженням тіла Конвенції 
і одночасно «живим правом», яке адек-
ватно відображає зміни правових реалій. 

З урахуванням проілюстрованого хит-
кого становища усталеної практики як 
правового джерела в континентальному 
праві можна припустити, що правові по-
зиції ЄСПЛ з конкретних аспектів засто-
сування ЄКПЛ можна назвати прецеден-
тами (умовно) лише для самого ЄСПЛ 
(оскільки, незважаючи на термінологічні 
особливості, класичний прецедент кра-
їнам Європи не властивий). При цьому 
під поняттям прецедент розуміємо певне 
правило, сформоване Судом внаслідок 
правової аргументації у межах обставин 
конкретної справи, якому належить сліду-
вати в майбутньому при вирішенні даних 
юридичних питань в аналогічних спра-
вах, але яке може бути змінене (overruling, 
distinguishing tool), якщо цього потребува-
тимуть змінені обставини (суспільні від-
носини). 

В той же час стверджувати, що судо-
вий прецедент має хоча б найменші шанси 
утвердитись (найближчим часом) в пра-
вових реаліях України, все одно що заяв-
ляти, що діяльність британських судових 
органів характеризується постійним при-
йняттям протилежних рішень в аналогіч-
них справах. Не може політична система, 
в якій судову владу навряд чи можна роз-
глядати як єдину консолідовану силу, а за-
конодавство – позбавленим суперечностей 
та різночитань, органічно увібрати в себе 
принципово сторонній їй інститут судо-
вого прецеденту. Не може правова система, 
за якої суди не творять право, а застосову-
ють його (саме цим є тлумачення правових 
норм), причому настільки неузгоджено, 
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сприйняти такий невластивий їй цемен-
туючий елемент як судовий прецедент, не 
змінивши при цьому щонайменше своєї 
суті – перевтілення із нормативної системи 
законодавчих актів на систему судового 
правотворення. Відтак існує потреба оці-
нювати реально українські перспективи у 
відношенні судового прецеденту і радше 
сконцентруватися на уніфікації судової 
практики, яка не є тим самим, що преце-
дент. 

Так чи інакше, питання з’ясування 
природи рішень ЄСПЛ торкатимуть про-

фесійні інтереси ще багатьох дослідни-
ків, однак незалежно від вирішення цього 
питання, безперечною залишається юри-
дична сила і значення практики Суду в 
праві країн континентальної Європи: іє-
рархічно вона може посідати різне місце 
в їх правових системах у залежності від 
того, як норми ЕКПЛ інкорпоровані в наці-
ональне законодавство, однак це свідчить 
лише про різні шляхи виконання єдиних 
для всіх держав-членів Ради Європи між-
народних зобов’язань.
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РезЮме
В статье произведен анализ сущности практики Европейского суда по правам чело-

века (ЕСПЧ, Суд) в контексте классического понимания судебного прецедента, а также 
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доказан тезис о том, что юридически обязательная сила данной практики для украинских 
судов происходит не из прецедентного характера решений Суда (что невозможно, ввиду 
фактического непризнания прецедента в украинской правоприменительной  практике), но 
следует из целого комплекса международных обязательств Украины как регионального 
(Совет Европы), так и универсального характера.

SUMMARY
Article examines the essence of the ECHR’s case law in the light of a classic approach 

towards the doctrine of precedent, as well as provides reasons for the ECHR’s case law to be 
binding upon states, that originate from the bunch of a state’s international obligations, both 
universal and regional (The Council of Europe), but not from the precedential qualities of the 
appropriate case law.

Рекомендовано кафедрою  
прав людини, міжнародного та європейського права

Подано 10.09.2013.

м. магрело
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В умовах становлення української пра-
вової держави зростає увага суспільства та 
громадян до правових статусів учасників 
різного роду відносин, що виникають. А 
як наслідок зростає потреба в добре підго-
товлених юристах. І в цьому контексті ак-
туалізується питання підготовки, а зокрема 
методики навчання майбутніх юристів. 

Варто зазначити, що в науковій та мето-
дичній літературі щодо діяльності юридич-
них клінік досить мало уваги звертається 
на методику навчання в них, переважно 
розглядаються питання адміністративної 
організації роботи таких клінік [2; 3; 5; 8]. 

Дана стаття має на меті дослідити з 
точки зору методики та дидактики на-
вчання особливості підготовки студентів-
правників в умовах правничої клініки, зо-
крема на прикладі викладання навчальної 
дисципліни «Медичне право» студентам-
правникам. Автор в статті розкриває осо-
бливості підготовки студентів-правників, 
визначає основні ознаки та функції діяль-
ності правничих клінік, визначає найбільш 
прийнятні форми навчання в умовах прав-
ничої клініки, досліджує які методи на-
вчання можуть бути застосовані в умовах 
правничої клініки при вивченні медичного 
права.

Особливості підготовки студентів-
правників

Сучасне життя висуває досить високі 
вимоги до підготовки майбутнього прав-
ника. У сучасних дискусіях заслужено 
більше уваги приділяють змісту та якості 
юридичної освіти, однак водночас фак-
тичного залишають поза увагою питання 
методики викладання [1]. Сьогодні значно 
підвищується рівень вимог, які висуває сус-
пільство до фахівця-юриста. Це обумов-
лено і зростанням обсягу законодавчого 
матеріалу, і динамічним характером його 
змін, і ускладненням як самого характеру 
суспільних відносин, так і механізму їх 
правового регулювання. Особливої уваги 
потребує той факт, що універсальний ха-
рактер підготовки правників на практиці 
означає необхідність самостійної спеціалі-
зації вже випускника. Адже випускники за 
тією ж програмою навчання працюють суд-
дями, слідчими, адвокатами, нотаріусами, 
юридичними радниками і консультантами, 
державними службовцями міністерств і 
відомств тощо. Завданням при підготовці 
правників є поєднання в навчальному про-
цесі і формування загальних принципів 
правничої професії, і набуття особливих 
знань і навичок, необхідних для вузької 

З.С. Черненко, 
доктор права
(Національний університет  
«Києво-Могилянська академія»
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спеціалізації. Проаналізувавши основні 
методологічні проблеми правничої освіти, 
слід виділити кілька напрямів. По-перше, 
це використання та модернізація методів 
навчання. Необхідно переглянути кількість 
часу відведеного для лекцій, практичної та 
самостійної роботи, потрібно передиви-
тися і самий характер лекцій та семінарів. 
Сучасний студент має значно широкий до-
ступ до інформації, порівняно з студентами 
десятилітньої давності, а отже лекції пови-
нні бути оглядового характеру, наприклад 
зупинятися на окремих аспектах чи про-
блемах, стимулювати студента самостійно 
опрацьовувати матеріал. 

По-друге, необхідно наблизити студен-
тів до практичної сторони діяльності прав-
ника, оскільки лише теоретичних знань, 
без навичок,випускнику-правнику недо-
статньо для подальшої професійної діяль-
ності випускника-правника.

Розвиток правової держави залежить 
зокрема від активних професійних юри-
дичних кадрів, адже від них залежить 
ефективне втілення правових норм та 
створення демократичних правовідносин 
в суспільстві. Випускники юридичних 
факультетів повинні вміти в практичній 
діяльності втілювати чинне правове регу-
лювання. В такій ситуації перед навчаль-
ними закладами з підготовки фахівців за 
напрямом «правознавство» стоїть завдання 
навчити їх практичних навичок з викорис-
тання набутих знань як з теоретичних, так і 
з процесуальних дисциплін. 

Основним завдання юридичних клінік 
є навчити аналізувати справи, приймати 
рішення у справі, складати документи та 
консультувати клієнтів. 

Аналіз справи передбачає визначення 
елементів справи, їх аналіз та навчання 
технологій аналізу справи. До елемен-
тів справи належать фактичні обставини 
справи, докази, правова основа справи. 
Прийняття рішення є складним етапом у 
вирішенні юридичних справ та передбачає 
вироблення позиції по справі, підготовку 
стратегії. Складання документів є базовою 

професійною навичкою юристів і потре-
бує достатньо багато часу, уваги і навчаль-
ному процесі в умовах юридичної клініки. 
Консультування клієнтів передбачає на-
вчання комунікаційних навичок, зокрема 
і медіації. 

Також завдання які ставляться перед 
студентами сприяють формуванню у них 
самоорганізації та відповідальності за до-
ручену роботу, враховуючи інтереси та 
очікування клієнта. Особливою формою, 
нажаль мало розвиненою в Україні є про-
світницька діяльність юридичних клінік. 
Просвіта, тобто роз’яснення правових тем 
непрофесійною мовою пересічним грома-
дянам, є вагомими інструментом покра-
щення правової культури населення. 

Отже, основними ознаками діяльності 
юридичних клінік є навчання практичних 
професійних навичок правника, самоор-
ганізації та відповідальності, а також про-
світницька діяльність.

Методика навчання в умовах юридич-
ної клініки є досить відміною від навчання 
на звичайних академічних курсах вищих 
навчальних закладів. Умови клініки до-
зволяють використовувати різні методи 
навчання. Так, в клініці може бути органі-
зоване навчання групами, малими групами 
чи індивідуально студента та викладача. 
Кожна з цих форм передбачає відмінний 
вибір методів навчання та діяльності.

Застосування в умовах юридичних клі-
нік різних інтерактивних методів сприяє 
більш інтенсивному навчанню студентів, 
у порівнянні з традиційним лекційно-семі-
нарським методом. Так, наприклад аналіз 
справи із застосуванням методик мозкового 
штурму сприяє більш глибокому розгляду 
групою студентів, а отже очікуваний резуль-
тат буде більш вищим, ніж самостійне опра-
цювання студентом проблемної ситуації.

Навчання в умовах імітованого судо-
вого засідання вимагають ґрунтовної під-
готовки викладача та значної роботи сту-
дентів як перед, так і підчас заняття. Однак 
така форма є досить ефективною для закрі-
плення знань з процесуальної діяльності.

З.с. Черненко
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До форм навчання належать надання 
консультацій, робота з документами, скла-
дання документів, представництво в суді та 
інші юридичні послуги. 

Також формами навчання можуть бути 
три види діяльності:

 – переважна робота з нормативно-
правовими документами, докумен-
тами по справі, перепискою, скар-
гами, складання документів тощо;

 – переважна робота з клієнтами, спіл-
кування, усне консультування, ви-
рішення спорів, медіація, навчання 
комунікаційним навичкам тощо; 

 – поєднання обох вищезазначених 
методів.

Вибір форм навчання залежить від об-
раного керівником клініки шляху навчання, 
однак кожен з них наближає студентів до 
реального професійного життя юриста.

Підготовка студентів-правників в 
умовах клініки з медичного права

Медичне право є новим предметом ви-
вчення в навчальних закладах як з підго-
товки юридичних, так і медичних фахівців. 
Оскільки відносини правового характеру 
виникають в системі охорони здоров’я 
постійно, також враховуючи збільшення 
нормативного регулювання, збільшується 
потреба у кваліфікованих фахівцях. Форма 
підготовки студентів-правників в умовах 
юридичної клініки досить наглядно дає 
можливість зрозуміти складність відносин 
які виникають в охороні здоров’я і шляхи 
вирішення конфліктів правового харак-
теру. 

Для висвітлення особливостей на-
вчання студентів в умовах юридичної клі-
ніки з питань медичного права варто об-
рати тему «Інформована згода пацієнта». 
Обґрунтуванням вибору даної теми є 
кілька тверджень: 

 – інформована згода має нормативне 
закріплення в законодавстві України;

 – нормативне закріплення має недо-
ліки та суперечності; 

 – правильне застосування інформо-
ваної згоди в Україні досить важ-

ливе для реалізації прав людини у 
сфері охорони здоров’я;

 – досить мало медичних працівників 
правильно розуміють суть інфор-
мованої згоди;

 – пацієнти та їх родичі не відстою-
ють свої права належним чином.

В даній статті буде розглянуто низку 
найбільш відповідних методів – мозковий 
штурм, дебати та «дерево рішень». Поєд-
нання кількох методів зумовлене склад-
ністю справ з медичного права, оскільки 
вони можуть поєднувати знання з різних 
галузей права – цивільного, криміналь-
ного, адміністративного тощо. Студенти 
повинні на конкретному прикладі – ситуа-
ційній задачі – спочатку визначити основні 
проблеми, що виникають в даній ситуації, 
згодом обговорити, у формі дебатів, які си-
туації підлягають вирішенню, а потім ви-
рішити проблему. 

Підготовка викладача до викорис-
тання та впровадження методу

Викладання медико-правових дисци-
плін передбачає значну наукову підготовку 
викладача, розуміння основних процесів, 
які характерні для медичної діяльності, 
знати нормативно-правове регулювання 
даних правовідносин.

Перш за все, для ефективної роботи 
зі студентами, слід сформулювати ситуа-
ційну задачу, яка підлягатиме всебічному 
аналізу студентами. Робота над обраною 
темою звичайно можлива без ситуаційної 
задачі, однак всебічність вивчення питання 
інформованої згоди не матиме такого 
успішного ефекту, як на основі прикладу. 

Складення ситуаційної задачі потре-
бує сконцентрування на основних про-
блемах пов’язаних з реалізацією права на 
інформовану згоду. Корисними можуть 
бути реальні історії зібрані як зі справ клі-
єнтів юридичної клініки, так і з матеріалів 
засобів масової інформації. Детальність 
формулювання ситуаційної задачі по-
винна бути середньою задля залишення 
простору для дискусії та додаткових за-
питань.
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Щодо конкретно обраних методів варто 
наголосити на навичках викладача модеру-
вати процеси в аудиторії. Хоча запропо-
новані методи можуть бути використані 
індивідуально чи у великих групах, най-
краще їх застосовувати в малих групах. За-
стосування інтерактивних методів в малих 
групах дозволяє при максимальній інтен-
сивності роботи в аудиторії активізувати 
максимальну кількість студентів. 

мозковий штурм
Даний метод обрано задля максималь-

ного колективного аналізу ситуації, вио-
кремлення всіх можливих спірних питань, 
зосередженні на темі заняття. Бажано щоб 
мозковий штурм проводив викладач, який 
також записуватиме всі висловлені пропо-
зиції. При підготовці до проведення даного 
методу необхідно:

1) визначити питання щодо якого по-
винні висловлюватись думки та 
пропозиції;

2) окреслити правила мозкового 
штурму; 

3) підготувати необхідне обладнання.
Основне завдання даного методу мак-

симально швидко проаналізувати колек-
тивно запропоновану задачу, визначити 
проблемні питання, які в ній викладені, ви-
значити питання, які потребують додатко-
вого аналізу та уваги надалі. Даний метод 
слід проводити наступним чином – спо-
чатку після оголошення ситуаційної задачі 
пропонується студентам висловити свої 
міркування, ідеї щодо поставленої про-
блеми. При цьому висловлені коментарі 
записуються у порядку викладення без їх 
корегування, коментування чи оцінювання.

Дебати
При підготовці до даного методу слід 

підготувати питання, які можуть бути ви-
несенні на обговорення. 

Обов’язком викладача є оголосити 
тему дебатів, ознайомити з правилами де-
батів та регламентом. При цьому завдання 
викладача роз’яснити та допомогти сту-
дентам зрозуміти суть поставленої теми 
дебатів. 

Наступним кроком є визначення учас-
ників дебатів та визначення їх позицій. 
Найуспішніший є поділ групи студентів на 
три менші групи (по 7–8 осіб). Дві групи 
представлятимуть протилежні позиції, а 
завдання третьої – визначити, позиція якої 
групи переконливіша. Для поділу на групи 
необхідно підготувати вісім однакових на-
борів карток з номерами від 1 до 3. Картки 
необхідно перемішати і роздати всім учас-
никам. Далі сформувати групи з однако-
вими картками.

Після представлення позицій кожною 
групою, ними надаються спростування ар-
гументів протилежної позиції. Підсумки 
дебатів спочатку проводить третя група, 
оцінюючи яка група наводила більш пе-
реконливі аргументи. Завдання викла-
дача в кінці дебатів визначити помилки та 
успішні приклади в дискусії на основі си-
туативної задачі. 

«Дерево рішень»
Після визначених проблемних питань 

ситуативної задачі та обговорення актуаль-
них питань, наступним кроком є визначення 
шляхів вирішення даної проблеми. Даний 
метод є ефективним практичним способом 
аналізу позитивних та негативних аспек-
тів різних варіантів вирішення поставленої 
проблеми. Найкраще даний метод діє при 
поділі даної ситуаційної проблеми на більш 
конкретні запитання. При цьому студенти 
повинні проаналізувати можливі варіанти з 
точки зору всіх сторін справи.

Викладач при підготовці повинен про-
аналізувати всі можливі питання з метою 
зосередження студентів на найважливіших 
аспектах з даної теми. Також може бути 
корисною підготовка таблиць для більш 
швидкого виконання групами завдань та 
наступного представлення результатів. 

Даний метод більш ефективний при по-
ділі групи на малі групи (3–4 студента), при 
цьому кожна група має на великому аркуші 
паперу написати варіанти вирішення про-
блеми. В кінці групи представляють най-
більш успішні варіанти вирішення питань, 
які були спільними для всіх малих груп.

З.с. Черненко
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Підготовка студентів до викорис-
тання методу

Студенти при підготовці до даного за-
няття повинні орієнтуватися в наступних 
питаннях:

 – суть інформованої згоди та її об-
ґрунтування на підставі Конституції 
та міжнародно-правових актів;

 – регулювання відповідно до 
Цивільного кодексу України пи-
тання інформованої згоди;

 – регулювання питання надання зго-
ди відповідно до підзаконних актів;

 – відповідальність за порушення ви-
щезазначених норм.

Використання наведених методів спри-
ятиме виконанню протягом заняття студен-
тами різних вдів діяльності – від індивіду-
альної до групової, від правозастосовчої до 
аналітичної. 

мозковий штурм
Студенти повинні максимально вільно 

та без обмежень висловлювати мінімальні 
сумніви, які виникли після ознайомлення з 
ситуаційною задачею. В такий спосіб вони 
максимально критично аналізують справу 
в індивідуальному порядку.

Дебати
Протягом дебатів студенти повинні 

проявити навички як переконання, так і 
презентації своїх позицій. Також в даному 
методі основою всієї діяльності є набути 
теоретичні знання та орієнтування в нор-
мативному регулюванні. 

«Дерево рішень»
Студенти в малих групах навчаються 

взаємодіяти та досягати компромісів, при 
цьому використовують правові знання. 
Студенти при підготовці до даного методу 
повинні уважно ще раз вивчити ситуаційну 
задачу.

Використання інтерактивних методів 
при навчанні в умовах юридичної клініки 
є ефективним способом досягнення макси-
мального результату навчання практичних 
навичок. 

Комплексність медичного права впли-
ває на вибір методів його навчання. Пи-

тання інформованої згоди включає питання 
права на інформацію, права на повагу до 
особистого та приватного життя, право на 
свободу, право на медичну допомогу. Поєд-
нання кількох методів створює умови для 
визначення всіх можливих дотичних прав, 
які були порушені. Такий глибокий аналіз 
в результаті сприяє відбору найскладніших 
правопорушень та побудові стратегії за-
хисту прав клієнта.

Висновки та пропозиції 
Юридична клініка, як інститут са-

мостійний чи в складі факультету, було 
створено в результаті переосмислення ме-
тодики підготовки фахівців з права. Вико-
ристання юридичної клініки в навчальному 
процесі вирішує проблему співвідношення 
теорії та практики в системі юридичного 
навчання.

Вивчення медичного права на сьогодні 
відбувається в кількох університетах, однак 
динаміка впровадження даної навчальної 
дисципліни є досить позитивною. Кількість 
ситуацій медико-правового характеру, які 
розглядаються в умовах юридичної клі-
ніки, теж зростає. Всі ці фактори вплива-
ють на необхідність збільшення кількості 
викладачів, які могли б розкрити особли-
вості цих відносин. Використання інтерак-
тивних методів є найбільш доречним при 
аналізі конкретних (змодельованих) ситу-
ацій, що характерні для системи охорони 
здоров’я. Тобто необхідні студенту знання 
та навички засвоюються через його активну 
участь в обговоренні, обміні інформацією, 
розв’язуючи конкретні питання, моделю-
ючи нові розв’язки подій, оцінюючи достат-
ність аргументації колег. Активна навчальна 
стратегія, на відміну від пасивного засво-
єння матеріалу на лекції чи під час опрацю-
вання навчальної літератури, готує фахівців 
максимально готових до життєвих реалій та 
професійної сфери. 

На початок заняття запропоновано об-
рати мозковий штурм, як простий метод 
який стимулюватиме студентів зосеред-
итися і за короткий час обдумати проблему 
та визначити конкретні питання щодо її 
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змісту. Тобто у студентів формуються такі 
навички як швидкість реакції, мобілізація 
набутих раніше теоретичних знань. Варто 
зазначити, що дебати було обрано як інтер-
активний метод в навчальному процесі з 
метою формування професійної навички 
– вироблення позиції у справі. Адже під 
час такої діяльності студенти представля-
ють позиції та захищають їх обмінюючись 
аргументами. Третій обраний метод – «де-
рево рішень» – сприяє набуттю навичок 
приймати рішення у справі, причому аналі-
зуючи та обираючи найбільш влучне, най-
ефективніше з можливих.

Важливо наголосити, що складність 
справ пов’язаних з наданням медичної до-
помоги, також зумовлена низькою право-
вою культурою учасників медико-правових 
відносин, а отже на правника лягає набагато 
більший тягар дослідження даної справи, 
яка може мати «підводні камені», окрім оче-
видних порушень чинного законодавства. 

Підсумовуючи варто наголосити, що 
дисципліну «Медичне право» в умовах 
клініки варто викладати з використанням 
інтерактивних методик оскільки більш 
влучного способу навчання такої комплек-
сної дисципліни важко підібрати. Для ви-
кладача обов’язковим є вибір ситуаційних 
задач, які містять кілька аспектів відносин 
в системі охорони здоров’я. Так, напри-
клад, у даній проблемній ситуації пов’язані 
питання щодо отримання інформації паці-
єнтом, надання ним згоди, визначення пра-
вової сили такої згоди.

Правничі клініки є сучасним іннова-
ційним способом підготовки кваліфіко-
ваних фахівців, в тому числі у нових для 
правової освіти сферах життєдіяльності 
– медичній практиці. Дана стаття є вне-
ском в методичне забезпечення діяльності 
правничих клінік як складових навчаль-
ного процесу.
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РезЮме
Преподавание медицинского права в юридических клиниках может стать наилучшим 

способом обучения этой комплексной сферы правового регулирования. Подготовка сту-
дентов-юристов требует особого внимания, как в аспекте формирования практических 
навыков, так и в вопросах обучения медицинского права. В статье предлагается обзор 
интерактивных методик для применения в юридических клиниках с медицинского права.

SUMMARY
The teaching of medical law in legal clinics may be the best way to learn this complex sphere 

of legal regulation. Training law students require special attention, both in the development 
of practical skills as well as in learning the health law. This article provides an overview of 
interactive methods for use in medical-legal clinics.
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Питання перекладу юридичної тер-
мінології входить до кола найскладніших 
питань у галузі лінгвістики та перекладоз-
навства, тому що термінологічні одиниці 
відносяться до лексики, яка розвивається 
швидкими темпами, користується попи-
том у фахівців різних сфер, у тому числі 
й у міжнародно-правовому дискурсі, та 
через це потребує особливої уваги. Так 
званий термінологічний вибух, який спо-
стерігається майже в усіх мовах, тягне за 
собою запровадження великої кількості 
нових термінологічних одиниць. Особливо 
це помітно в мовах, що порівняно недавно 
підвищили свій статус, розширили сферу 
свого застосування та вимагають модерні-
зації. Втім, у процесі перекладу юридичної 
термінології виникають певні труднощі, 
адже адекватний переклад є неможливим 
без додаткових знань, пов’язаних з похо-
дженням, класифікацією, функціонуван-
ням та особливостями перекладу саме 
юридичних термінів.

Основні підходи до аспектів перекладу 
термінів та навчання науково-технічного 
перекладу викладено у працях Д.С. Лотте, 
Т.І. Панька, І.М. Кочана, В.І Карабана, 

Г.П. Мацюка, І.В. Корунця, Е.Ф. Скоро-
ходько, Т.Р. Кияка та ін.

Тема актуальна з огляду на потребу 
української мови у модернізації своєї лек-
сики з метою пристосування до тієї чи ін-
шої галузі у зв’язку з розширенням сфери 
свого застосування.

Мета роботи полягає у дослідженні 
особливостей перекладу юридичної термі-
нолексики з англійської мови на українську 
у текстах багатомовних контрактів. 

Виходячи з мети дослідження, в роботі 
було поставлено такі завдання:

 – визначити поняття термінологіч-
ної лексики;

 – уточнити й доповнити зміст та об-
сяг поняття «юридичний термін»;

 – з’ясувати шляхи перекладу англій-
ських термінологічних одиниць 
українською мовою.

Об’єктом дослідження у нашій роботі 
виступає юридична термінологія, а пред-
метом – специфіка передачі англійських 
термінологічних одиниць українською 
мовою на матеріалі багатомовних контрак-
тів. У процесі дослідження ми зверталися 
переважно до описового методу, що дав 
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змогу класифікувати й узагальнити мовні 
факти, а також до методу зіставного та кон-
текстуального аналізу.

До підписання зовнішньоекономічного 
договору (контракту) сторонам необхідно 
вирішити ще низку питань. У зв’язку з 
наявністю іншомовних текстів потребує 
уваги питання про автентичність багато-
мовних текстів зовнішньоекономічних до-
говорів (контрактів) та їхньої юридичної 
сили. Автентичність правового документа, 
яким є зовнішньоекономічний договір 
(контракт) – це насамперед «достовірність, 
відповідність тексту правового документа 
оригіналові» [6, 22].

На практиці часто виникають спірні 
питання стосовно тлумачення положень 
зовнішньоекономічних договорів (контр-
актів). Проблема тлумачення у випадку з 
багатомовними текстами договорів (контр-
актів) має свої особливості. Навіть ідеаль-
ний за формою переклад (на стадії під-
готовки й укладення договору) не завжди 
усуває розбіжності, неясності, неточності 
тощо, які можуть випливати з положень 
багатомовних зовнішньоекономічних до-
говорів (контрактів) [1, 1].

Юридична термінологічна лексика по-
сідає важливе місце у словниковому складі 
української літературної мови, оскільки є 
показником рівня розвитку в суспільстві 
наукової мови, а отже, і науки загалом. 
Досконалість, багатство та стабільність 
юридичної термінолексики свідчать про 
науковий прогрес у правовій сфері, а та-
кож про можливості конкретної мови вира-
жати нові правничі поняття й ідеї. Система 
юридичних термінів становить сукупність 
взаємопов’язаних елементів, які створю-
ють стійку єдність і цілісність.

Питанням формування та функціо-
нування термінів серед українських мо-
вознавців займалися Г. Мацюк, Т. Кияк, 
І. Кочан, А. Крижанівська, Т. Панько, 
Л. Симоненко.

Термін, як і всі інші мовні універсалії, 
важко піддається визначенню. Через склад-
ність та дискусійність такого завдання в 

лінгвістиці існує чимало найрізноманітні-
ших спроб визначення термінів. Загалом у 
сучасній лінгвістиці термін визначено як 
«слово або словосполучення, що виражає 
чітко окреслене поняття певної галузі на-
уки, техніки, мистецтва, суспільно-полі-
тичного життя тощо» [2, 306].

Спільної думки учених щодо узагаль-
нених вимог до юридичного терміна немає. 
Узагальнюючи різні погляди, Т.І. Панько, 
І.М. Кочан, Г.П. Мацюк наводять такий 
перелік: однозначність (або тенденція до 
однозначності), точність семантики, неза-
лежність від контексту, стилістична ней-
тральність та відсутність експресивності, 
номінативність, наявність дефініції, сис-
темність [4, 146–147]. Таким чином, юри-
дичний термін повинен:

1) відповідати правилам і нормам пев-
ної мови;

2) повинен бути систематичним;
3) мати дефінітивність, тобто зістав-

лятись з чітким окремим визначенням, яке 
орієнтує на відповідне поняття;

4) бути відносно незалежним від кон-
тексту;

5) бути точним;
6) бути коротким, хоча дана вимога 

нерідко суперечить вимозі точності, тобто 
повноти терміна;

7) бути однозначним;
8) бути експресивно нейтральним;
10) бути милозвучним [3, 38].
Головним прийомом перекладу юри-

дичних термінів у англо-українських тек-
стах контрактів є переклад за допомогою 
термінологічного еквівалента. Еквівалент 
– сталий лексичний відповідник, який по-
вністю співпадає із значенням іншомов-
ного слова-терміна. Юридичні терміни, які 
мають еквіваленти в рідній мові, слугують 
опорними пунктами у тексті контракту, від 
них залежить розкриття значень інших слів. 
Як вихідний пункт аналізу використову-
ються одиниці вихідної мови, для яких від-
шукуються відповідники у мові перекладу.

Еквівалентні одиниці поділяються на 
одноеквівалентні (тобто, такі, що мають 
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тільки один перекладний відповідник, на-
приклад: customer – замовник, buyer – по-
купець, contractor – підрядник, supplier – 
постачальник, copyright – авторське право), 
та багатоеквівалентні, тобто такі, що мають 
два або більше перекладних відповідників: 
remuneration – винагорода, компенсація, 
оплата, заробітна плата; procedure – про-
цедура, порядок дій, судочинство, процес, 
процесуальні норми, метод.

З точки зору практики, у процесі пере-
кладу контрактів доцільно розрізняти ви-
падки, коли варіантні відповідники слова 
подано в словнику та коли вони в слов-
никах відсутні частково або повністю. У 
першому випадку перекладач вирішує за-
вдання вибору одного адекватного в да-
ному контексті варіантного відповідника 
слова оригінала із кількох, поданих в слов-
нику. 

Ще одним способом перекладу юри-
дичної термінології у контрактах є транс 
кодування, при якому звукова та/або гра-
фічна форма слова вихідної мови повністю 
або частково передається засобами абетки 
мови перекладу [7, 232]: beneficiary – бене-
фіціар, jurisdiction – юрисдикція, de facto – 
де факто, subrogation – суброгація.

При транскодуванні юридичних тер-
мінів, як можна побачити, літерами мови 
може передаватися вся форма, або більша 
її частина  (такому випадку говорять про 
адаптивне транскодування). Іноді засто-
совується змішане транскодування, коли 
більша частина транскодованого слова від-
биває його звучання в вихідній мові, але 
разом з тим передаються й деякі елементи 
його графічної форми. Зокрема, у багато-
мовних контрактах це досить часто засто-
совується у випадку передачі власних імен.

Юридичні терміни також підлягають 
іншому лексичному прийому перекладу 
– калькуванню – передачі не звукового, а 
комбінаторного складу слова, коли скла-
дові частини слова (морфеми) чи фрази 
(лексеми) перекладаються відповідними 
елементами мови перекладу: guarantee 
agreement – гарантійна угода, current debt – 

поточний борг, multiple accredit – множинне 
акредитування, stamp duty – гербовий збір, 
competitive advantage – конкурентна пе-
ревага. У цих прикладах українські від-
повідники англійських термінів утворені 
шляхом вибору першого словникового від-
повідника кожного з компонентів.

У процесі перекладу правничої лек-
сики окремо виділяємо описові звороти 
– багатослівні термінологічні номінативні 
конструкції, що дозволяють з достатньою 
точністю передати сутність поняття, але не 
відповідають вимогам термінологічної ко-
роткості [5, 1]: cohabitation agreement – до-
говір про спільне проживання, severability 
clause – положення про недійсність дого-
вору у випадку анулювання однієї з його 
статей, injured party – сторона, що зазнала 
збитків, beneficial interest – вигода, що її 
отримує власник-бенефіціарій.

Питання перекладу юридичних тер-
мінологічних одиниць викликає численні 
труднощі, адже сам процес передбачає 
розуміння аспектів міжнародно-право-
вої сфери, які часто вимагають тлумачень 
контексту висловлювань та навіть окремих 
термінів, використаних у контрактах. 

Переклад правничих термінів із текстів 
багатомовних контрактів відбувається на-
ступними способами: підбором терміно-
логічного еквівалента, транскодуванням, 
калькуванням. Варто зазначити, що пи-
тання перекладу юридичних терміноло-
гічних одиниць є досить серйозним, адже 
кожний новий термін, запроваджений у 
правову терміносистему, має бути вдалим, 
він повинен гармонійно вписатися у дану 
терміносистему, бути евфонічним, здатним 
утворювати деривати тощо.

Правильний переклад юридичних тер-
мінів – складний процес, незважаючи на 
те, що їм притаманні семантична ясність 
та незалежність у використанні. Під труд-
нощами перекладу ми розуміємо наявність 
юридичних термінологічних одиниць, які 
ще не мають аналогів у цільовій мові, або 
ж налічують кілька подібних значень чи 
принаймні один еквівалент, але сумнівної 
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адекватності, число яких постійно зрос-
тає із розвитком міжнародних контактів та 
процесом глобалізації. Основною пробле-
мою при перекладі юридичних термінів і 
термінологічних словосполучень є їхня ба-
гатозначність у межах не тільки різних га-
лузей права, але й всередині тексту одного 
контракту.

У процесі перекладу юридичних термі-
нів варто слідувати наступним етапам: 

1) проаналізувати смислову структуру 
терміна і згідно з контекстом даного контр-
акту виявити значення іноземного терміну;

2) уточнити об’єм та зміст поняття, 
котре виражається іноземним терміном у 
даному контексті;

3) підібрати (чи побудувати) еквіва-
лентний український термін; 

4) уточнити об’єм та конотативний 
зміст поняття українського терміну та по-
рівняти їх з об’ємом та змістом поняття, 
вираженого іноземним терміном; 

5) у випадку необхідності ввести до-
повнення чи зовсім замінити знайдений 
термін іншим, домогтись того, щоб по-

няття, виражене іноземним терміном, було 
передано у українському тексті адекватно.

6) закінчити переклад контракту, а по-
тім перевірити, чи немає в перекладі сут-
тєвих суперечностей, що може означати 
неправильне трактування суті юридичного 
терміну.

Таким чином, терміни є одиницями 
мовного і професійного знання, що за-
безпечують ефективність міжкультурної 
комунікації, тому найбільшу практичну 
значущість при перекладі контрактів має 
еквівалентне переведення юридичної тер-
мінології. Іноземні елементи треба пере-
носити лише тоді, коли у мові-реципієнті 
неможливо передати коротко та чітко від-
повідний термін засобами рідної мови.

Ми вважаємо, що адекватність терміну 
в конкретній мовній ситуації залишається 
основною вимогою правничої термінології, 
адже юридичний термін, перебуваючи поза 
контекстом контракту, у типовому чи не-
типовому контексті, зможе виконувати свої 
функції лише за умови, що буде відома його 
належність до юридичної терміносистеми.
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РезЮме
Статья посвящена вопросу воспроизведения средствами украинского языка англий-

ских юридических терминов на материале текстов многоязычных контрактов. 
SUMMARY
The article is devoted to the issue of English legal terms reproduction by means of the 

Ukrainian language on the basis of the texts of multilingual contracts.

Рекомендовано кафедрою  
іноземних мов та перекладу
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Медичне право – це галузь права, сис-
тема правового регулювання відносин у 
сфері охорони здоров’я, медичного страху-
вання та усіх інших відносин, пов’язаних із 
питаннями організації, оплати та надання 
медичної допомоги [7].

Використавши досвід професора 
Н.Р. Нижник [17; 18] щодо з’ясування 
змісту окремих соціальних явищ, врахову-
ючи методологічні підходи до трактування 
словосполучення «медичне право», що за-
пропоновані відомим російським фахівцем 
у галузі права професором С.Г. Стеценком 
[22] та беручи до уваги доробки вітчизня-
них авторів щодо сутності цього поняття 
[13; 16; 20] пропонується таке визначення 
цього терміна: медичне право – це система 
правових норм і принципів, якими регулю-
ються суспільні відносини щодо охорони 
здоров’я населення та здійснення медичної 
діяльності (медичні правовідносини).

Дещо ширше, розуміє значення терміна 
«медичне право» В. Флоря. На його думку, 
медичне право – це сукупність юридичних 
норм, які регулюють правовідносини між 
лікарем і медичним закладом, з одного 
боку, та пацієнтом і його родичами – з ін-
шого, що виникають з приводу надання 
медичної допомоги та мають за мету по-
передження лікарських помилок і медичні 
правовідносини – це виникаючий на основі 
правових норм зв’язок суб’єктів права, що 
характеризується наявністю в них певних 
юридичних прав та обов’язків у сфері ме-
дичної діяльності [12, 23] правопорушень, 
захист медичного персоналу від відпові-
дальності при обґрунтованому ризику і не-
винному спричиненні шкоди [23, 9].

Дане дослідження засноване на про-
блематиці взаємодії соціуму та мови в пе-
рекладознавчому аспекті. В даний момент 
терміносистеми є однією з найважливіших 

осоБливості перекладу  
юридичноЇ термінологіЇ в 
терміносистемі медичного 
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сфер впливу людини на мову. Розуміння 
термінів будь-якої галузі є важливим фак-
тором формування стосунків індивіду із со-
ціумом, забезпечення можливості стати ак-
тивним учасником перебігу подій у ньому, і, 
як наслідок – отримання життєво необхід-
них благ і безпеки. Особливої уваги на фоні 
вивчення термінів вузького профілю заслу-
говують вторинні терміносистеми, оскільки 
вони мають більш складну структуру, а 
тому, з метою коректного застосування їх на 
практиці, потребують детальнішого опра-
цьовування усіх їхніх компонентів. Тому, 
актуальність даного дослідження зумовлена 
наступними факторами:

1) соціальним характером терміносис-
тем, зумовленим професійними потребами 
суспільства;

2) формуванням нових комплексних 
галузей знань та систем термінів в сучас-
них умовах розвитку, інтеграції та дифе-
ренціації наукових галузей знання, глоба-
лізації процесів у сфері;

3) недостатнім теоретико-лінгвістич-
ним осмисленням сучасних тенденцій 
формування термінологічності мовного 
знаку у зв’язку з виникненням все більшої 
кількості терміносистем наукових галузей 
на межі ХХ–ХХІ ст. у відповідності до 
проблематики теорії мови – необхідністю 
вияву взаємодії лінгвістичних та логічних 
факторів формування терміносистем, а та-
кож проблематики дефініцій;

4) незначною кількістю досліджень, 
присвячених формуванню та функціону-
ванню вторинних терміносистем у в аспек-
ті перекладознавства.

Мета дослідження – виявлення осо-
бливостей системної організації терміно-
системи медичного права як вторинної 
системи юридичної термінології, а також 
встановлення характеру впливу перекладу 
на склад, структуру і семантику її компо-
нентів. Відповідно до мети дослідження в 
роботі ставляться і вирішуються наступні 
завдання:

1) дослідити фактори формування та 
функціонування вторинних терміносистем;

2) з’ясувати загальний характер про-
блематики перекладу компонентів вторин-
них терміносистем;

3) простежити структуру взаємо зв’яз-
ку терміносистеми медичного права із 
юридичною термінологією;

4) визначити ступінь структурної та 
семантичної наближеності вторинної тер-
міносистеми медичного права до базової 
терміносистеми юриспруденції.

Об’єктом дослідження виступає тер-
міносистема медичного права як вторинна 
система юридичної термінології у кон-
тексті перекладу. Предмет дослідження 
становлять перекладацький аспект фор-
мування та функціонування вторинної 
терміносистеми права та виявлення спе-
цифіки його системної організації та осо-
бливостей перекладу термінологічних 
одиниць.

Дослідження проводилося на базі 
письмових джерел, і в його ході було опра-
цьовано словники відповідної тематики, 
довідкова та наукова література, офіційна 
документація українською та англійською 
мовами.

Теоретико-методологічною основою 
дослідження виступили наукові концеп-
ції вітчизняних та зарубіжних науковців 
в області теорії права (С.С. Алексєєва 
[3], М.Й. Байтіна [5], М.А. Власенко [8], 
Г. Кельзена [12] та ін.), теорії мови, за-
гальної термінології та професійної кому-
нікації (К.Я. Авербуха [2], Д.С. Лотте [15], 
А.А. Реформатського [19] та ін.), теорії 
перекладу юридичних текстів (В.І. Кара-
бан [24]) та опрацювання юридичної тер-
мінології (Н.М. Антонюк [4]), юридичної 
лінгвістики (К.В. Данилова, С.В. Дорди 
[10]). В ході дослідження були викорис-
тані наступні методи та прийоми:

1) вибірка та структурування (для від-
бору матеріалу дослідження);

2) компонентний аналіз (для деталь-
ного дослідження семантики елементів 
терміносистеми медичного права, як вто-
ринної терміносистеми юриспруденції;

3) зіставний аналіз (для дослідження 

н.м. Антонюк, о.о. курбаль, і.с. савеленко



вісник Академії адвокатури україни

82

число 3(28) 2013.

вищезазначених елементів у перекладов-
знавчому аспекті).  

Як вже було зазначено, компоненти 
термінології медичного права у сукупності 
становлять вторинну терміносистему, і, 
з огляду на масштабність впливу даної 
сфери на життя кожного індивіду, їхня 
кількість постійно зростає. Важливим фак-
тором є також вивчення структури термі-
нів та їх використання у різних контекстах. 
Необхідно звернути увагу, що медична тер-
мінологія має власну специфіку, серед по-
ложень якої присутні наступні факти:

1) в основі багатьох медичних термі-
нів лежать латинські та грецькі корені, що 
робить їх інтернаціональними;

2) медичні терміни характеризують-
ся такими особливостями як наявність 
дефініції, максимальна абстрактність, 
моносемічність, відсутність експресії та 
емоційного забарвлення, стилістична ней-
тральність, співвіднесеність зі спеціальни-
ми поняттями та сувора логічність [14].

Для впровадження адекватного пере-
кладу терміну будь-якої сфери (і сфери 
медичного права зокрема) важливо знати 
особливості його словотвірної та морфо-
логічної структур. Нижче подано основну 
класифікацію термінів медичного права за 
будовою.

Відповідно до зазначеної класифікації 
усі досліджувані терміни було поділено 
на п’ять груп. До складу першої – входять 
прості терміни, які складаються з одного 
слова. Переклад українською таких термі-
нів здійснюється, як правило, двома спо-
собами. Перший – це пояснення терміну, 
(описовий переклад): abandonment – від-
мова (пацієнта) від надання медичних по-
слуг згідно страхового полісу, admissibility 
– відповідність доказів судовим вимогам 
(у суді); другий – переклад терміну вихід-
ної мови відповідним терміном цільової 
(буквальний переклад): affidavit – афідевіт 
(письмове свідчення), bailiff – бейліф (су-
довий пристав), impeachment – імпічмент 
(приятягення до відповідальності вищих 
посадових осіб держави). 

Друга група містить терміни, які скла-
даються з двох слів і пишуться разом, 
окремо, або через дефіс: liability limits 
– рамки відповідальності, prior-acts – ра-
ніше прийнятий акт, self-insured – само-
страхування.

Багатокомпонентні терміни, які ма-
ють у своєму складі три і більше слів, 
утворюють третю групу даної класифіка-
ції: Physician-owned Insurance Company 
– страхова компанія, що належить мед-
працівникам, Risk Retention Group (RRG) – 
група стримування ризику.

П’ята група – це група похідних тер-
мінів, утворених способом афіксації: 
culpability – причетність (винність).

Основні способи перекладу медичних 
термінів:

1) транскодування (транскрипція, 
транслітерація);

2) калькування;
3) описовий переклад;
4) переклад варіантним відповідни-

ком;
5) переклад еквівалентом.
Через деякі розбіжності у граматичних, 

синтаксичних та морфологічних будовах 
двох мов дуже часто доводиться при пере-
кладі використовувати різного роду транс-
формації. Перетворення, що здійснюються 
у процесі перекладу, поділяються на чо-
тири елементарні типи: 1) перестановка; 
2) заміна; 3) додавання; 4) вилучення. Ці 
види перетворень можуть поєднуватися 
один з одним, набуваючи при цьому харак-
теру складних, комплексних трансформа-
цій. Дослідивши чотири види трансфор-
мацій можна зробити висновки, що через 
стислість термінів при перекладі на укра-
їнську мову найчастіше застосовується до-
давання, а найрідше – вилучення.

Переклад медичних термінів вимагає 
від перекладача достатнього рівня обізна-
ності у відповідній галузі знань та чіткого 
дотримання мовних норм. Найбільш при-
йнятними для функціонування в терміно-
логії медико-правової вважаються ті слова, 
які визнані більшістю спеціалістів, зрозу-
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мілі всім та які відображають суть явища 
або предмета. Смислове значення терміна 
в медицині лише тоді стає загальним над-
банням,  коли воно зафіксовано за допомо-

гою чіткого терміна, що не припускає різ-
них тлумачень, є простим та однозначним. 
Те саме стосується і його перекладу.
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РезЮме
В статье на основе компонентного и сопоставительного анализов были рассмотрены 

особенности перевода компонентов терминосистемы медицинского права как вторичной 
терминосистемы. В ходе исследования был обработан ряд письменных источников, среди 
которых – словари соответствующей тематики, справочная и научная литература, офици-
альная документация на украинском и английском языках. 

SUMMARY
The present paper examines the specific features of the translation of components of medical 

law system of terms as the secondary system, based on the component and comparative analysis. 
In the course of research a number of different sources were studied: proper vocabularies, 
references and science-based literature and official documents in Ukrainian and English.

Рекомендовано кафедрою  
іноземних мов та перекладу
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На сьогодні не має чіткого розмеж-
ування авторознавчої та судово-лінгвістич-
ної експертизи, а наукове визначення по-
нять цих двох експертиз тотожне.

Призначаючи лінгвістичну експертизу 
та окреслюючи перед експертом коло пи-
тань для вирішення, слідчий має мати на-
лежний фаховий рівень, як правознавець, 
водночас мати досить високий загально-
освітній рівень, оскільки «лінгвістика», як 
наука, потребує достатнього обсягу знань, 
аби вірно сформульовані питання, а згодом 
досвід та спеціальні знання обґрунтовано 
визначеного слідчим експерта стали ефек-
тивними та достатніми при розслідуванні 
злочинів.

На даний момент визначення автороз-
навчої та судово-лінгвістичної експертизи 
тотожні, а саме, вони визначають фактичні 
дані про особу автора (чи виконавця) тек-
сту та про умови створення мовного по-
відомлення (мотивацію, цілі, настанову 
автора, збиваючи фактори, викривлення 
відображеної у свідомості інформації, 
адаптацію мовних засобів до можливостей 
адресата, маскування мовної ситуації шля-
хом диктування, навмисного викривлення 
писемного мовлення, створення тексту у 
співавторстві, тощо). Таке визначення да-
ють О.В. Зайцев, Л.В. Свиридова. Іншими 

словами, судово-лінгвістична експертиза 
надає інформацію щодо учасників мов-
леннєвого акту, умов його протікання та 
співвідношення його результату (тексту) з 
дійсністю. 

Але, разом з тим, всі питання не мо-
жуть бути вирішені в межах авторознавчої 
експертизи. Сучасні судові правовідносини 
вирішуються за допомогою методів, які ви-
ходять за межі авторознавчої експертизи. 
Вирішують ці питання та виконують лінг-
вістичні дослідження теж співробітники 
НДІСЕ (Науково дослідницький інститут 
судових експертиз) з вищою філологічною 
освітою та кваліфікацією судового екс-
перта за спеціальністю «Дослідження пи-
семного мовлення». 

Наукову основу судово-авторознавчої 
експертизи становить система знань про 
умови і закономірності мовної поведінки 
людини, визначають індивідуальність 
письмової мови, її динамічну стійкість та 
методи дослідження авторства [3].

Ми підтримуємо думку таких науков-
ців, як С.М. Вул, Л.В. Кузниченко, О.В. До-
вженко, Т.В. Литвин, що судово-лінгвіс-
тичну експертизу слід відмежовувати і 
виокремити з авторознавчої експертизи, бо 
це два різних види експертиз і застосову-
ються для досягнення різної мети.
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Впевнені, що лінгвістична експертиза 
для вирішення своїх питань використовує 
спеціальні знання в галузі лінгвістики, со-
ціолінгвістики, психолінгвістики тощо.

Кримінальний процесуальний кодекс 
визначає загальні положення про особу 
експерта, його права та обов’язки і відпо-
відальність.

Експертом у кримінальному прова-
дженні є особа, яка володіє науковими, 
технічними або іншими спеціальними зна-
ннями, має право відповідно до Закону 
України «Про судову експертизу» на про-
ведення експертизи і якій доручено про-
вести дослідження об’єктів, явищ і про-
цесів, що містять відомості про обставини 
вчинення кримінального правопорушення, 
та дати висновок з питань, які виникають 
під час кримінального провадження і сто-
суються сфери її знань.

Аналізувавши також Інструкцію «Про 
призначення та проведення судових експер-
тиз та науково-методичних рекомендацій 
з питань підготовки та призначення судо-
вих експертиз та експертних досліджень», 
та Переліку основних видів судових екс-
пертиз та експертних спеціальностей, за 
якими присвоюється кваліфікація судового 
експерта фахівцям науково-дослідних ін-
ститутів судових експертиз Міністерства 
юстиції України відсутнє поняття «лінгвіс-
тичної експертизи» як окремого виду екс-
пертиз. 

Що ж до предмета судової експертизи 
писемного мовлення – це фактичні дані, 
істотні для розслідування і судового роз-
гляду кримінальних або цивільних справ, 
які встановлюються за допомогою спеці-
альних знань в галузі судової лінгвістики 
[3, 100].

У межах судово-лінгвістичної експер-
тизи також успішно вирішуються питання 
про наявність різного роду порушень в 
оформленні документації процесуального 
і не процесуального характеру, які мають 
важливе значення з позицій доказування: 
формулювання слідчим навідних питань 
під час допиту, а також юридична оцінка 

інформації, яка є у мовленевому повідо-
мленні [5, 111].

Типовими завдання судово-лінгвістич-
ної експертизи є наступні [4, 57]:

 – дати тлумачення і пояснення зна-
чень і походження слів, словоспо-
лучень і виразів;

 – проаналізувати основне і додатко-
ве значення мовного знака, фраг-
ментів або комбінацій текстів;

 – установити авторство тексту, його 
новизну і творчу оригінальність;

 – здійснити дослідження текстового 
наповнення (контента) сайтів і сто-
рінок Інтернету;

 – встановити, чи є текстові збіги, і 
якщо є, то на скільки вони унікаль-
ні, чи загальновживані (загально-
доступні), прецедентні тексти;

 – здійснити тлумачення спірних по-
ложень різноманітних документів, 
договорів;

 – провести дослідження товарних 
знаків, девізів, слоганів і інших 
комерційних найменувань на пред-
мет їх відповідності нормам сучас-
ної мови, а також на предмет екві-
валентності чи нееквівалентності 
іншим товарним знакам або комер-
ційним найменуванням.

Експерт, що здійсню дану експертизу 
повинен мати вищу професійну освіту з 
філології, бути внесеним до реєстру екс-
пертів, і мати не тільки теоретичні знання, 
а й практичні вміння.

У рамках відтворення мовленнєвої си-
туації перед експертом можуть бути по-
ставленні такі питання:

 – Чи є автором тексту, що почина-
ється та закінчується відповідно словами 
(надається конкретний опис), певна особа?

 – Однією чи різними особами скла-
дені тексти (конкретний опис)?

 – Чи складені окремі фрагменти 
представленого на дослідження документу 
різними особами?

 – Чи не перебував автор (викона-
вець) у незвичному психофізіологічному 
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стані під час створення (виконання) тек-
сту?

 – Чи не спостерігаються у тексті 
(конкретний опис) ознаки наявності у його 
автора стійкої патології мовно-розумових 
процесів?

 – Яка стать та вік виконавця дослі-
джуваного тексту?

 – Чи не створений текст (конкретний 
опис) з навмисним викривленням писем-
ного мовлення?

 – Чи не виконаний текст (конкрет-
ний опис) під диктовку?

 – Чи не створений текст (конкретний 
опис) у співавторстві?

У висновку судово-лінгвістичної екс-
пертизи обов’язково вказується, які апро-
бовані і науково обґрунтовані методи були 
використані, методологія даної експертизи, 
її науковий інструментарій і надійність 
отриманих результатів [4, 62]. Виходячи 
з цього, експерт має дати відповіді на всі 
поставленні питання перед експертизою, 
науково, логічно та методологічно обґрун-
тувати все це у висновку.

Головною ж проблемою, яка постає на-
тепер, є необхідність забезпечити доскона-
лість та ефективність кожного поняття або 
терміна, а для цього потрібна лінгвістична 
(«термінологічна») експертиза норма-
тивно-правових документів, вона повинна 
стати обов’язковою процедурою їх при-
йняття. Судово-лінгвістична експертиза 
має бути виокремлена з авторознавчої, для 
забезпечення її ефективності, та закріплена 
на законодавчому рівні, як одна із різнови-
дів судових експертиз [1, 157].

Настав час, коли, виходячи з потреб 
практики, необхідно визначити коло за-
вдань, що вирішуються на основі спеціаль-
них лінгвістичних знань в інтересах судо-
чинства, вміст і об’єм спеціальних знань 
судових експертів-лінгвістів, розробити 
програму навчання та підготовки експерт-
них кадрів, розробити систему курсів для 
обміну набутими навичками, обговорення 
головних проблем, які виникають при здій-
снення даного виду експертиз.
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РезЮме
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SUMMARY
In the article the author examines the problems and possible separation of forensic document 

examination and forensic linguistic examination.
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Сучасна криміналістика відіграє про-
відну роль у процесі розкриття та розслі-
дування кримінальних правопорушень. 
Особливе місце в системі криміналістики 
належить криміналістичній техніці. Кри-
міналістичні засоби і методи широко за-
стосовуються в ході негласних слідчих 
(розшукових) дій, а також в процесі кримі-
налістичних експертиз [7, 70]. 

Визначена законодавцем система нау-
ково-технічних засобів, що застосовуються 
для ефективної реалізації завдань кримі-
нального судочинства, не є незмінною кон-
стантою. З часом суб’єкти криміналістич-
ної діяльності, з цілком логічних причин 
ходу суспільного буття, запроваджують до 
процесу розкриття та розслідування кримі-
нальних правопорушень нові науково-тех-
нічні засоби [6, 28].

Останнім часом важливим джерелом 
отримання інформації про осіб, які вчи-
нили кримінальне правопорушення, а 
також причетних до його вчинення, для 
працівників внутрішніх справ стають відо-

мості, що надаються операторами мобіль-
ного зв’язку. 

Загальновідомо, що компанії-провай-
дери мобільного зв’язку використовують 
ідентифікуючі службові сигнали для ви-
значення місцезнаходження абонента в 
конкретний проміжок часу. Точність даних 
визначень залежить від цілого ряду факто-
рів: топографії місцевості, наявності пере-
шкод, кількості працюючих телефонів у 
даній «соті».

За допомогою ідентифікуючих службо-
вих сигналів компанії-провайдери мобіль-
ного зв’язку можуть надати працівникам 
органів внутрішніх справ важливу інфор-
мацію. 

Відомості щодо наданих телеко-
мунікаційних послуг (у тому числі факт 
отримання послуг, їхня тривалість, зміст, 
маршрути передавання тощо): а) за відо-
мим номером абонента можливе встанов-
лення ІМЕІ (International Mobile Equipment 
Identifier – це п’ятнадцятизначне число, 
яке є унікальним для кожного мобільного 
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телефону, встановлюється заводом-вироб-
ником при виготовленні апарату для точної 
та повної ідентифікації телефону в мере-
жах GSM та UMTS) коду терміналу або 
ІМЕІ кодів всіх терміналів, якими корис-
тувався даний абоненту зазначений період 
часу; б) за відомим ІМЕІ кодом терміналу 
можливе встановлення номера абонента 
або всіх номерів абонентів, які користу-
валися даним терміналом у зазначений 
період часу; в) вибірка вхідних/вихідних 
дзвінків конкретного абонента у зазна-
чений період часу; г) встановлення місця 
перебування (в межах соти) конкретного 
терміналу і прив’язкою до часу; ґ) вста-
новлення номерів ваучерів поповнення 
балансу абонента, з метою встановлення 
місця придбання; д) відслідкування пере-
міщення коштів з балансу одного абонента 
на баланс іншого; е) вибірка всіх активних 
терміналів, які знаходилися в певному ква-
драті місцевості у певний час; є) встанов-
лення номера абонента користувача Інтер-
нету за допомогою мобільного терміналу 
за протоколом, у разі якщо відома його ІР 
адреса і час виходу в Інтернет під нею; 
ж) постановка на облік певного номера 
абонента або ІМЕІ номера терміналу з по-
дальшим повідомленням замовника в разі 
появи вказаних абонентів або терміналів в 
мережі; з) за допомогою додаткових про-
грамно-апаратних комплексів, встановле-
них на площадці оператору можлива по-
становка на відслідкування зразка голосу 
конкретної особи із встановленням ІМЕІ 
номера терміналу, номера абонента; и) у 
разі, якщо дана особа починає сеанс голо-
сового зв’язку, відповідно можливо вести 
запис розмов даної особи, незалежно яким 
терміналом або абонентським номером 
вона користується (кожна особа має при-
таманний їй тембр, висоту, емоційне за-
барвлення голосу) [1, 107].

Відомості про споживача, отримані 
при укладанні договору: а) прізвище, ім’я, 
по батькові; б) місце реєстрації, фактич-
ного проживання; місце роботи, посада; 
в) реєстраційні дані документа, яким під-

тверджуються особисті дані (паспорт, по-
свідчення водія, службове посвідчення 
працівника органів державної влади або 
місцевого самоврядування) – серія, номер, 
коли, ким і де виданий; г) ідентифікацій-
ний код; ґ) назва, код ЄДРПОУ, банків-
ський рахунок, назва банку та МФО, номер 
свідоцтва платника ПДВ, код платника 
ПДВ, юридична адреса, прізвище, ініціали 
уповноваженої особи, адреса доставки ко-
респонденції, контактний телефон, адреса 
електронної пошти для абонента-юридич-
ної особи тощо.

Безумовно важливим є те, що відо-
мості, отримані від операторів мобільного 
зв’язку, можуть бути використанні для 
встановлення: факту вчинення криміналь-
ного правопорушення; часу, місця, способу 
вчинення кримінального правопорушення; 
осіб, що скоїли кримінальне правопору-
шення (у тому числі співучасників та при-
четних осіб); місцезнаходження викраде-
ного майна тощо.

Принагідно зауважимо, що виробники 
мобільних операційних систем (Apple, 
Google та ін.) також відіграють важливу 
роль у процесі отримання інформації під 
час розкриття і розслідування криміналь-
них правопорушень. 

Процес отримання інформації від ви-
робників мобільних операційних систем, 
ми розглянемо на конкретних прикладах. 
Зокрема, коли особа активує свій мобіль-
ний телефон, планшет, вона вводить свої 
реєстраційні дані в програми, які розро-
блені виробниками мобільних операційних 
систем для подальшого повноцінного ви-
користання всіх функцій цих пристроїв. Це 
такі дані як: країна проживання, прізвище, 
ім’я, електронна адреса, номери кредитних 
карток. Такими Програмами можуть бути 
Itunes, Zyne, профіль Google і тд. Напри-
клад, без реєстраціє неможлива купівля 
навігаційних систем, електронних книжок, 
ігор в інтернет-магазинах (Play Market, 
App Store і тд.). 

Іншим прикладом може бути вико-
ристання системи GPS (Global Positioning 
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System – це супутникова навігаційна 
система, яка дозволяє визначати коорди-
нати, швидкість і напрямок руху об’єктів 
в будь-якій точці земної кулі, в будь-який 
час доби, за будь-якої погоди) на нашому 
мобільному телефоні. Коли ми вмикаємо 
функцію визначення місцезнаходження, 
операційна система пропонує прийняти 
умови використання. У такий спосіб, 
компанія-виробник мобільних опера-
ційних систем попереджує, що вона має 
право збирати інформацію про місцез-
находження та переміщення особи. Дана 
інформація зберігається на серверах ком-
панії-виробника мобільних операційних 
систем і в подальшому використовується 
для розроблення графіків популярності 
мобільних телефонів, поліпшення якості 
обслуговування споживачів тощо. В свою 
чергу, для криміналістики, така інформа-
ція також може бути корисною в процесі 
розкриття та розслідування кримінальних 
правопорушень. Вищезазначені компанії 
в основному співпрацюють на міжнарод-
ному рівні, але є і непоодинокі випадки 
сприяння розкриттю кримінальних право-
порушень на місцевому рівні.

Необхідно зазначити, що законодавець 
регламентував процедуру проведення не-
гласних слідчих (розшукових) дій у Главі 
21 Кримінального процесуального кодексу 
України. Втручання у приватне спілку-
вання (зняття інформації з транспортних 
телекомунікаційних мереж, зняття інфор-
мації з електронних інформаційних сис-
тем) може проводитися за наявності чітко 
встановлених підстав: 1) відомості про зло-
чин та особу, яка його вчинила, неможливо 
отримати в інший спосіб; 2) особа вчинила 
тяжкий або особливо тяжкий злочин. До-
звіл на втручання у приватне спілкування 
надає виключно слідчий суддя за клопо-
танням прокурора або за клопотанням 
слідчого, погодженого з прокурором [4].

Відповідно до Інструкції про організа-
цію проведення негласних слідчих (розшу-
кових) дій та використання їх результатів 
у кримінальному провадженні, негласні 
слідчі (розшукові) дії, пов’язані зі зняттям 
інформації з транспортних телекомуніка-
ційних мереж поділяються на: 1) контр-
оль за телефонними розмовами (негласне 
проведення спостереження, відбору та 
фіксації змісту телефонних розмов, іншої 
інформації та сигналів із застосуванням 
відповідних технічних засобів); 2) зняття 
інформації з каналів зв’язку (негласне 
отримання, перетворення і фіксація різних 
видів сигналів, які передаються через лінії 
зв’язку мережі Інтернет, інших мережах 
передачі даних із застосування технічних 
засобів) [2].

Між тим, лунають пропозиції ство-
рення єдиної електронної системи, яка 
буде містити інформацію про абонентів 
для досягнення ефективних результатів 
розслідування та розкриття кримінальних 
правопорушень [5]. 

Разом з цим, ми хотіли би підкреслити, 
що відомості можуть бути отримані від 
операторів мобільного зв’язку, виробників 
мобільних операційних систем тільки у 
межах кримінального провадження. Якщо 
вони не можуть бути залучені до кримі-
нального провадження, тоді їх слід вико-
ристати для висунення версій, планування 
негласних слідчих (розшукових) дій та ін-
ших дій. При цьому, вся отримана інфор-
мація має ретельно перевірятися [1, 109].

Таким чином, виходячи з наведеного, 
зазначимо, що відомості, які можуть 
бути отримані від операторів мобільного 
зв’язку, виробників мобільних операцій-
них систем відіграють вагому роль під час 
розкриття і розслідування кримінальних 
правопорушень, сприяють оперативному 
та ефективному вирішенню завдань кримі-
нального провадження.

о.с. ступаковстудентська наукова творчість
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РезЮме
В статье проанализированы вопросы, связанные с работой операторов мобильной 

связи в контексте предоставления сведений об уголовном правонарушении правоохрани-
тельными органами. Отмечена актуальность использования возможностей разработчиков 
мобильных операционных систем и новых технических средств при раскрытии и рассле-
довании уголовных правонарушений. 

SUMMARY
The article represents the issues related with principles of mobile operators in the context of 

the provision information about the criminal offense to enforcement bodies. The author analyses 
the opportunities developers of mobile operating systems, and new techniques in the detection 
and investigation of criminal offense.
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До уваги авторів!

Подання автором до редакції журналу «Вісник Академії адвокатури 
України» статті означає згоду з умовами, наведеними нижче.

Направлення матеріалів для публікації в журналі означає згоду автора 
на обробку та зберігання його персональних даних.

До друку приймаються статті, які раніше не були опубліковані в дру-
кованих або електронних виданнях.

Редакція має право редагувати та скорочувати авторські оригінали, в 
тому числі змінювати шрифтові виділення текстових елементів.

Відповідальність за додержанням вимог чинного законодавства, в 
тому числі норм авторського права, достовірність посилань на дже-
рела, імен та назв, несуть автори публікацій.

Використання публікацій журналу здійснюється тільки за погоджен-
ням з редакцією та обов’язковим посиланням на джерело.
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Вимоги до оформлення  наукових статей, що подаються  
до «Вісника Академії адвокатури України»

1. Вимоги до змісту:
1.1. Стаття повинна мати високий науковий рівень.
1.2. За змістом стаття повинна відповідати вимогам Постанови Президії Вищої 

атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до 
переліків ВАК України» від 15.01.2003 р. № 7-05/1. Зокрема, у ній повинні міститись 
такі необхідні елементи: а) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими чи практичними завданнями; б) аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не-
вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 
в) формулювання цілей статті (постановка завдання); г) виклад основного матеріалу до-
слідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; ґ) висновки з да-
ного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

1.3. Стаття повинна розкривати зміст однієї з рубрик збірника:
1. Теорія та історія держави і права 10. Судоустрій. Прокурорський нагляд
2. Конституційне право 11. Адвокатура. Захист прав людини
3. Цивільне право і процес 12. Міжнародне  право
4. Господарське право 13. Студентська наукова творчість
5. Трудове право і соціальний захист 14. Рецензії
6. Земельне право, аграрне право екологічне 
право

15. Наукова хроніка

7. Адміністративне і фінансове право 16. Персоналії
8. Кримінальне право і кримінологія 17. Реклама 
9. Кримінальний процес і криміналістика 18. Оголошення

1.4. Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, 
за належність останнього йому особисто, точність  викладених у роботі фактів (даних) та 
якість перекладу.

1.5. Загальний обсяг матеріалу який подається до публікації не повинен перевищува-
ти 10–12 сторінок, включаючи таблиці, графіки, список літератури.

2. Вимоги до оформлення матеріалів:
Стаття подається на паперовому та електронному носіях (електронна версія повинна 

повністю відповідати друкованому варіанту статті).
Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Word  (шрифт Times New Roman 14pt, 

міжрядковий інтервал 1,5). Неможна використовувати для форматування тексту пробіли, 
табуляцію та т. ін. Не ставити переноси вручну та не користуватися автоматичним пере-
носом. Не використовувати у документі колонтитули, зноски. 

Додатково подається стаття англійською мовою для розміщення на сайті журналу 
(згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 17.10.2012 за № 1111, п. 2.9 «Про 
обов’язкову наявність статей англійською мовою на веб-сторінці видання»). Переклад 
резюме та стаття англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним).

Текст оформляється у такому поряду (однаково для українського та англійського ва-
ріанту):

1. Інформація про автора (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь (якщо є), 
вчене звання, місце роботи). Для аспірантів та здобувачів обов’язково додатково вказу-
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ється прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь та вчене звання.
2. Назва статті виділяється напівжирним шрифтом.
3. Ключові слова. Розпочинаються словосполученням «Ключові слова:» та виділя-

ються курсивом. Загальна кількість ключових слів повинна бути не меншою трьох і не 
більшою десяти.

4. Основний текст статті. Бібліографічні посилання в тексті відображаються цифрами 
в квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела (наприклад, [3, 
415]). Не допускається оформлення використаних матеріалів у формі посторінкових чи 
кінцевих виносок. Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і будуватися за допо-
могою майстра таблиць редактора Word. 

5. Перелік використаних джерел подається після слів «Список літератури:» 
(«References:» в англійському варіанті статті) у алфавітному порядку. У списку вказу-
ється тільки та література, на яку посилається автор у статті. Оформлення списку літера-
тури здійснюється згідно вимог ВАК України (див. Форма 23, затверджена наказом ВАК 
України від 21 березня 1997 року № 121) та відповідних державних стандартів.

6. Резюме двома іншими мовами (наприклад, російською та англійською мовами / 
українською та російською мовами). 

7. В кінці автор зазначає структурний підрозділ вищого навчального закладу чи на-
укової установи, який дав рекомендацію до друку вказаних матеріалів. Для аспірантів та 
здобувачів обов’язкова наявність рецензії наукового керівника з зазначенням його науко-
вого ступеня, вченого звання, прізвища, ім’я та по батькові та витяг з протоколу засідання 
кафедри про рекомендацію статті до друку.

8. Автор підписується на звороті останньої сторінки з зазначенням повних атрибутів 
(прізвище, ім’я та по батькові, повна назва організації, посада, вчений ступінь і звання 
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РезЮме 
[російською мовою]

SUMMARY
[англійською мовою]
Стаття рекомендована до друку такою-то кафедрою такого-то на-

вчального чи наукового закладу (протокол №** від «__»____20__року).
Автор підписує статтю та зазначає прізвище, ім’я та по батькові, по-

вністю звання, посаду, назву кафедри,  факультету, вузу, домашню адресу, 
контактні телефони.

3. Вимоги до подання. 
Зі статтею обов’язково подається: 

 – рекомендація до друку кафедри (відділу) вищого навчального закладу (науко-
вої установи);

 – рецензія доктора або кандидата наук з відповідної спеціальності;
 – для аспірантів, здобувачів додатково рецензія наукового керівника;
 – фото автора у форматі jpg.

4. Порядок рецензування.
Всі статті, що надійшли до редакції проходять через рецензування:

 – зовнішня рецензія (рецензування статтей доктором або кандидатом наук з від-
повідної спеціальності);

 – внутрішня рецензія  (рецензування членами редакційної колегії).
5. Відповідальність за зміст статті несе автор(-и). Надіслані матеріали не поверта-

ються.


