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Дослідження історії розвитку тих чи інших пра-
вовідносин, інституцій, процесів у контексті 
певного історичного періоду дає змогу проа-

налізувати та оцінити особливості їх формування, 
ґенези та сучасного формату.

Як слушно підмітив лауреат Нобелівської пре-
мії з економіки Дуглас Норт, «історія має зна-
чення. Вона має значення не просто тому, що ми 
можемо винести уроки з минулого, але й тому, що 
сьогодення і майбутнє пов’язані з минулим безпе-
рервністю інститутів суспільства. Вибір, який ми 
робимо сьогодні чи завтра, сформований минулим. 
А минуле може бути зрозуміле нами тільки як про-
цес інституційного розвитку» [5, 12].

Тому щоб зрозуміти природу подій, які відбува-
ються нині у сфері реформування судової системи 
Україні, варто зазирнути в минуле судової реформи, 
аналіз якого продемонструє динаміку інститутів 
судової влади з урахуванням існуючих у певний 
історичний період розвитку української держав-
ності ідей, а також характеристики українського 
суспільства як соціального середовища, в якому 
функціонує судова система.

Серед наукових праць, в яких розглядаються 
питання розвитку судової системи у ретроспективі, 

Значення Концепції  
судово-правової реформи в Україні 
1992 року у реформуванні судової 

системи. Погляд крізь час
УДК: 347.97/.99
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У статті викладено авторський погляд на роль 
у реформуванні судової системи Концепції 

судово-правової реформи в Україні 1992 року, 
сформований на підставі історико-правового 

аналізу змісту цього документа та наслідків 
його реалізації. Надано оцінку причинам, 

що зумовили необхідність реформ у сфері 
судової влади, а також охарактеризовано 

умови, в яких здійснювалося реформування 
судової системи. У контексті історичних 

особливостей розвитку держави виділено 
основні переваги та недоліки Концепції.

Ключові слова: судова реформа, історія 
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можна виділити роботи В. Бринцева, 
В. Бойка, О. Бойкова, В. Лєбєдева, С. Ківа-
лова, Р.  Куйбіди, В.  Сердюка, В.  Стефа-
нюка, В. Сущенка, В. Шишкіна, О. Ющика 
та інших.

Метою цієї публікації є історико-пра-
вовий аналіз Концепції судово-право-
вої реформи в Україні 1992 року, яка, на 
думку багатьох дослідників історії розви-
тку судової влади в Україні, поклала поча-
ток реформуванню судової системи нашої 
держави. Відразу зауважимо, що ми не ста-
вимо собі за мету детально проаналізу-
вати всі заходи, передбачені Концепцією, 
що в тією чи іншою мірою були реалізо-
вані або ж залишились нездійсненими. 
Це є завданням істориків права. Нас ціка-
вить характеристика найбільших невдач 
та досягнень судової реформи у контексті 
конкретних історичних умов, що дозво-
лить прослідкувати певні закономірності 
та сформулювати відповідні висновки.

Розпочати наш аналіз варто з того, що 
підтримати позицію науковців, на думку 
яких, необхідність перетворень у вітчиз-
няній судовій системі назріла значно 
раніше та вбачають її в контексті реформу-
вання судової системи Радянського Союзу 
[3, 13]. 

Якщо проаналізувати причини суспіль-
ного незадоволення соціалістичним пра-
восуддям, то вони, на наш погляд, можуть 
бути сформульовані наступним чином.

У першу чергу, це абсолютна полі-
тична та ідеологічна заангажованість 
судової системи, її всебічна залежність 
та підконтрольність партійним органам. 
Система розподілу влади (законодавчої, 
виконавчої, судової) не функціонувала; усі 
функції різних гілок влади були присво-
єні партократичною елітою. Відсутність 
таких важливих для життєздатності судо-
вої системи параметрів як незалежність і 
самостійність призвели до нестабільності 

радянської судової системи і як наслідок 
– її розпаду, що було лише питанням часу.

Наступною причиною судової реформи 
був розвиток ринкових відносин госпо-
дарювання. Перехід від планової до рин-
кової економіки, розвиток різних форм 
власності, у тому числі приватної, уне-
можливлював вирішення спорів між 
суб’єктами господарювання попередніми 
способами та методами, що застосову-
вались в умовах планової системи гос-
подарювання. Таким чином, економічні 
реформи потребували змін у судовій сис-
темі країни.

Дійшов свого апогею процес деінди-
відуалізації особистості, нівелювання 
суспільної свідомості. Тому демократиза-
ція багатьох суспільних процесів, зміни 
у соціальній шкалі цінностей та пріо-
ритетах держави, її переорієнтація на 
права людини як стрижневий аспект 
розбудови правової держави вимагали 
від судової системи зміни її цільового 
функціонування. Оскільки, як зазначає 
О.  Д.  Бойков, справедливо звинувачуючи 
тодішній суд у дегуманізації, гарантії прав 
особи у судочинстві виявились скоріше 
надбанням теоретичних досліджень про-
цесуалістів, аніж практики правозастосу-
вання [1, 48].

Наступна вагома причина судової 
реформи криється в обмеженій судовій 
юрисдикції, яка не сприяла авторитету 
судової влади. Значна кількість спорів роз-
глядалася управлінськими органами, неза-
конні рішення яких порушували права 
громадян. Це диктувало потребу перетво-
рення суду в універсального гаранта прав 
людини, спричиняючи розширення судо-
вої юрисдикції.

Ще одним фактором, що вима-
гав реформування судової системи, був 
невиправданий формалізм у здійсненні 
судочинства, спровокований необхід-
ністю високих показників у боротьбі зі 
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злочинністю та міфологізацією радян-
ського суду як «самого гуманного суду в 
світі».

Неправильна кадрова політика у сфері 
судової влади загострила проблеми складу 
суддівського корпусу, його невисокого 
професійного рівня. Рівень престижу суд-
дівської професії був надзвичайно низь-
ким і пояснювався низькою заробітною 
платою, високим навантаженням та неза-
довільним організаційним забезпеченням. 

За таких обставин реформа судової сис-
теми була неминуча.

Перші «намітки» стосовно судо-
вої системи після проголошення неза-
лежності України було зроблено в Законі 
України «Про правонаступництво Укра-
їни», ст. 4 якого передбачала, що органи 
державної влади і управління, органи про-
куратури, суди та арбітражні суди, сформо-
вані на підставі Конституції (Основного 
Закону) Української СРСР, діють в Укра-
їні до створення органів державної влади 
і управління, органів прокуратури, судів та 
арбітражних судів на підставі нової Кон-
ституції України. І хоча С. В. Ківалов вва-
жає невиправданими посилання на цей 
нормативний акт як на перший, в якому 
була окреслена судова система нової кра-
їни, оскільки він не містив положень щодо 
реформування уже створеної системи 
[2,  70], на думку Л.  М.  Москвич, яку ми 
також поділяємо, «саме в цьому Законі 
вперше визначена структура судової сис-
теми України» [4]. 

Це фактично означало, що Україна як 
самостійна та незалежна держава отри-
мала у спадок свою судову систему, яка 
була елементом структури судової сис-
теми СРСР, разом з усіма пороками, що 
були притаманні останній, та які належало 
побороти.

Як ми вже описали, судова реформа 
була зумовлена глобальними перетворен-
нями у всіх сферах суспільного життя та 

докорінними змінами суспільної свідо-
мості. Зародження ідей правової держави 
та громадянського суспільства, відхід 
від міфічної ідеології, усвідомлення са-
моцінності особи, пошук ефективного 
механізму захисту прав людини – всі ті 
чинники, що формували нову ідеологію 
судової реформи, в якій на перший план 
виходить ідея формування незалежної су-
дової влади.

Наукове забезпечення реформування 
судової системи потребувало розробки 
концепції судової влади, яка б врахову-
вала нові підходи до її ролі та функцій у 
суспільстві.

Першим програмним документом, 
який прийнято вважати офіційною точ-
кою відліку судової реформи в незалежній 
Україні, стала Концепція судово-правової 
реформи в Україні, схвалена Постановою 
Верховної Ради України від 28 квітня 1992 
року (далі – Концепція). 

Аналіз змісту Концепції свідчить про 
те, що це справді був перший глибоко про-
думаний, концептуальний документ, в 
якому прослідковуються системний під-
хід до питання реформування судової сис-
теми держави та використання наукової 
методології. Такий висновок ґрунтується 
на тому, що:

1) оперуючи статистичними даними, 
Концепція окреслює умови та фактори, 
що зумовлюють необхідність проведення 
судової реформи. Посилаючись на при-
йняття Декларації про державний суве-
ренітет України і Акта проголошення 
незалежності України, затвердження вер-
ховенства закону, констатуючи наявність 
глибокої кризи в досліджуваній сфері, 
у Концепції наголошується на необхід-
ності приведення судової системи у від-
повідність із соціально-економічними та 
політичними змінами, що відбулися у сус-
пільстві. Таким чином, визнається наяв-
ний дисбаланс між існуючою судовою 
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системою та зовнішнім середовищем, в 
якому вона функціонує. Очевидно, що 
саме цей дисбаланс є першопричиною 
змін та розвитку судової системи. Вико-
ристання ж даних статистики свідчить про 
належний рівень інформаційного забезпе-
чення судової реформи (статистичні дані 
дозволяють виявити наявні у суспільних 
відносинах диспропорції, вказати на існу-
вання певних тенденцій);

2) Концепція встановлює мету, 
завдання та принципи судової реформи, 
чільне місце серед яких посідає форму-
вання незалежної судової влади. І хоча 
формулювання завдань і принципів рефор-
мування можна критикувати, оскільки біль-
шість із задекларованих принципів такими 
не є, а завдання є дещо «розмитими», сут-
тєве значення має ідеологічне спрямування 
цілей судової реформи;

3) Концепція визначає системний під-
хід до реформування судової системи, 
передбачаючи не лише реформування 
системи судів, а й прокуратури, адвока-
тури та органів юстиції. Таким чином, на 
законодавчому рівні з’являються підстави 
для розвитку наукової категорії «судова 
система» у широкому розумінні як 
сукупності пов’язаних між собою інститу-
ціональних елементів, що перебувають у 
взаємодії;

4) Концепція передбачає поетапне 
реформування судової системи, в основі 
якого – послідовна, логічна реалізація 
запланованих перетворень. Об’єктивно, 
що акцент у першу чергу робиться на зако-
нодавчому забезпеченні судової реформи 
(потребі в створенні нового законодав-
ства) як основи подальших структур-
них і функціональних змін з поступовим 
впровадженням заходів організаційного 
характеру. Цілком закономірним з точки 
зору розвитку реформаційного процесу 
є вивчення та узагальнення результа-
тів судової реформи на її завершальному 
(третьому) етапі та окреслення напрямів 

подальшого вдосконалення судової 
системи;

5) не залишилось поза увагою розроб-
ників Концепції питання ціни судової 
реформи, зокрема, такого його аспекту як 
раціональне розпорядження кадровими 
ресурсами судової системи. Останнє вті-
лилося у наголосі на тому, що «не буде 
дискримінації і приниження кваліфіко-
ваних кадрів суддів, прокуратури і слід-
чого апарату. Бережливе ставлення до цих 
людей є не тільки моральним обов’язком, 
а й необхідною умовою поступового пере-
ходу до правової держави»;

6) використання при розробці Кон-
цепції зауважень і пропозицій представ-
ників суддівського корпусу, наукових 
установ, окремих народних депутатів, суд-
дів і працівників правоохоронних органів, 
про що безпосередньо  зазначено у тексті 
Концепції, є показником конструктив-
ного діалогу влади з представниками юри-
дичної спільноти, здатного забезпечити 
формування оптимальної стратегії судової 
реформи.

Попри наведені однозначно позитивні 
моменти, методологічно Концепція не 
була позбавлена недоліків, найочевид-
нішим серед яких була відсутність стро-
ків реалізації передбачених Концепцією 
заходів. Це перетворювало її на суто іде-
ологічний документ, суттєво зменшуючи 
шанси на її повну послідовну реалізацію. 
Як зауважує В. Сущенко, через те, що Кон-
цепція не має означених термінів (хоча 
б орієнтовних) її втілення в життя – від-
сутній критерій її оцінювання з точки 
зору ефективності, послідовності та сво-
єчасності. Крім того, відсутність термі-
нів, строків, на його думку, дає можливість 
розтягнути її виконання в часі на роки, 
що фактично і відбулося в дійсності, коли 
вже самі положення Концепції застаріли 
і були взагалі не потрібні [7]. Можливо 
саме з цієї причини судова реформа пішла 
не шляхом неухильного поступового 
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втілення ідей Концепції, а шляхом фраг-
ментарних змін діючого на той час 
законодавства. 

Окремі положення Концепції з пози-
ції сьогодення видаються наївними та уто-
пічними. Однак пояснення цьому можна 
знайти у словах В.  Стефанюка, який 
наступним чином охарактеризував роботу 
з підготовки Концепції: «Крім великого 
бажання, ентузіазму, концентрації знань 
та ідей в цій роботі була присутня значна 
частка романтизму, властивого народним 
депутатам того скликання, які прагнули 
втілити в життя ідеї правової держави, 
поділу державної влади та встановлення 
незалежної судової системи» [6].

З точки зору змістового навантаження, 
Концепція містила низку ключових для 
реформування судової системи моментів: 
а) було сформовано чітку систему поглядів 
на судоустрій країни та принцип спеціалі-
зації; б) закладено нові основи правового 
статусу суддів; в)  окреслено перспективи 
розвитку процесуальної форми захисту 
прав особи; г) визначено стадії перевірки 
законності та обґрунтованості судових 
рішень в апеляційному та касаційному 
поряду; д)  вказано орієнтири реформу-
вання органів розслідування, прокура-
тури, адвокатури та Міністерства юстиції.

Однак очевидною є дещо одностороння 
орієнтація Концепції на кримінальну 
сферу судочинства (що можна пояснити 
гострим бажанням та потребою якомога 
швидше позбавити його репресивного 
характеру), в той час як капіталізація еко-
номіки, розвиток ринкових відносин, 
примат приватної форми власності потре-
бували якісної модернізації цивільного 
судочинства.

Звичайно, що сьогодні, із плином часу, 
маючи можливість у ретроспективі ана-
лізувати наслідки реалізованих заходів, 
нам легше абстрагуватися у судженнях 
стосовно критичної оцінки положень 

Концепції. Однак у тому, що вона віді-
грала визначну роль у вирішенні проблем 
української державності, розвитку судової 
реформи та еволюції вітчизняної судової 
системи сумнівів у науковців немає. 

Концепція поклала початок динаміч-
ному розвитку вітчизняного законодав-
ства у сфері організації і функціонування 
судової влади.

Протягом двох років (1992–1994 рр.) 
було прийнято низку законодавчих актів, 
а саме: Закон України «Про Конститу-
ційний Суд України» від 3 червня 1992 р., 
Закон України «Про статус суддів» від 
15 грудня 1992  р., Закон України «Про 
адвокатуру» від 19 грудня 1992 р., Закон 
України «Про державний захист праців-
ників суду і правоохоронних органів» 
від 23 грудня 1993  р., закони України 
«Про кваліфікаційні комісії, кваліфіка-
ційну атестацію і дисциплінарну відпові-
дальність суддів судів України» та «Про 
органи суддівського самоврядування» від 
2 лютого 1994  р., Закон України «Про 
порядок відшкодування шкоди, завданої 
громадянинові незаконними діями орга-
нів дізнання, попереднього слідства, про-
куратури і суду» від 1 грудня 1994 р. Було 
внесено зміни в Закон УРСР «Про судо-
устрій», Кримінально-процесуальний та 
Цивільний процесуальний кодекси УРСР 
стосовно складу суддів при розгляді окре-
мих категорій справ, а також стосовно 
судового контролю щодо законності та 
обґрунтованості процесуальних рішень 
слідчих органів щодо арешту та деяких 
інших.

Для повноти уявлення про роль, яку 
відіграла Концепція у реформуванні судо-
вої системи, ми повинні констатувати, що 
внаслідок реалізації її окремих положень 
Україна отримала децентралізовану сис-
тему судів, що складалася з автономних 
систем загальних та арбітражних судів і 
Конституційного Суду України. Остан-
ній, незважаючи на прийнятий закон, не 
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функціонував. Постановою Верховної 
Ради України від 3 лютого 1993 року вій-
ськові трибунали було перетворено на вій-
ськові суди як складову системи загальних 
судів України.

Питання обраної структури судо-
вого устрою заслуговує особливої уваги, 
оскільки здебільшого від неї залежить 
створення або потужного державного 
інституту, або підконтрольної та залеж-
ної в усіх відношеннях організації. І як 
показав час, воно досі не втрачає своєї 
актуальності.

У той період з цього приводу висловлю-
валися різні думки. Зокрема, науковцями 
та державними діячами озвучувались про-
позиції щодо створення п’яти окремих 
судових ланок відповідно до правової 
спеціалізації, які мають апеляційно-каса-
ційну ієрархію, на вершині яких: Вищий 
карний суд, Вищий цивільний суд, Вищий 
господарський суд, Вищий адміністра-
тивно-фінансовий суд та Вищий військо-
вий суд, та яку очолює Верховний Суд 
України. Таким чином, пише В.  Шиш-
кін, створюється розгалужена, спеціалі-
зована, але ієрархічно оформлена цілісна 
система судової влади за винятком кон-
ституційного судочинства [9, 4–8]. Для 
нас важливо акцентувати увагу на очевид-
ній перевазі запропонованої концепції, 
в якій мав місце наголос на інтегральних 
властивостях судової системи – структу-
рованості, цілісності та ієрархічності, що 
свідчило про використання теоретичного 
доробку теорії систем, яке певною мірою 
гарантувало стабільність та ефективність 
функціонування запропонованої моделі 
судоустрою.

Однак законодавче втілення та 
подальшу реалізацію отримала позиція 
Комітету конституційного нагляду, який 
запропонував створити Верховний Суд, 
окремий Конституційний Суд, Верховний 
Арбітражний Суд, а також мережу облас-
них та районних судів. 

У цьому Україна виявилася солідарною 
з Росією та багатьма іншими колишніми 
«братськими республіками». Тож кри-
тика, яка звучала на адресу обраної моделі 
судоустрою в цих країнах, які після роз-
валу СРСР розвивалися у схожих до Укра-
їни умовах і за схожим сценарієм, є цілком 
доречною для цілей нашого дослідження.

Так, О.  Д.  Бойков – один із розроб-
ників законодавчих актів у сфері судової 
реформи в Російській Федерації, вказав на 
очевидні для нього недоліки такого судо-
устрою, які у нашій інтерпретації поляга-
ють у наступному [1, 68–70].

Перше – існування трьох самостійних, 
не пов’язаних між собою структур, посла-
блює судову владу як стабілізуючий фак-
тор в державі та як орган захисту прав і 
свобод особи. В умовах протистояння 
законодавчої та виконавчої влад на аванс-
цені – Конституційний Суд. Однак, як ми 
вже згадували, він не функціонував. Чому? 
Тому що, окрім Голови  не було сформо-
вано його складу. Причиною цього була 
незавершеність та слабкість положень 
про Конституційний Суд, зокрема недо-
сконалий порядок його формування. За 
Законом, про який йшлося вище, судді 
Конституційного Суду України мали оби-
ратися Верховною Радою України на 10 
років, а пропозиції про персональний 
склад суддів – подаватися Головою Верхо-
вної Ради України та Президентом Укра-
їни в рівній кількості, за погодженням. 
Внаслідок відсутності такого погодження 
через політичне протистояння конститу-
ційні та законодавчі положення про орган 
конституційної юрисдикції залишалися 
нереалізованими [9, 17].

Друге – Верховний Суд і система судів, 
яка за ним стоїть, є природніми держате-
лями інформації про недоліки та досто-
їнства права, оскільки вони повсякденно 
його застосовують. Можна стверджувати, 
що ефект зусиль двох (трьох) судових 
органів примножився б при їх об’єднанні, 
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що можливо або при злитті судових уста-
нов, або шляхом встановлення процесу-
альних форм взаємодії різних структур 
судової влади.

Третє. Роль арбітражної системи з роз-
витком ринку буде зростати. Повний 
відрив її від Верховного Суду та Конститу-
ційного Суду створює самостійні та поки 
невирішені проблеми контролю за закон-
ністю і дотриманням прав людини у цій 
сфері.

Четверте. Створення нових само-
стійних судових установ у державі важ-
ким тягарем лягає на бюджет і, значить, 
на платників податків. Їх організаційна 
інтеграція була би благом і з економічної 
точки зору.

П’яте. З’явився та почав проявляти 
свою дію фактор моральної дестабілізації: 
змагання структур судової влади в гонитві 
за привілеями, за політичною вагою їх 
лідерів… Процес суперництва загрожує 
стати хронічним.

«Якщо метою судової реформи, – пише 
О. Д. Бойков, – дійсно є створення Судо-
вої влади – авторитетної, здатної вико-
нувати свої правозахисні функції, яка 
володіє можливістю коректувати дії інших 
гілок влади, – є сенс порозмірковувати 
про її внутрішній устрій. На нашу думку, 
це повинна бути певна єдина система, а 
не конгломерат розрізнених органів, які 
об’єднує лише назва» [1, 70].

На превеликий жаль, більшість із наве-
дених аргументів не лише не втрачатимуть 
своєї актуальності в подальшому, у наступ-
них пошуках оптимальної моделі судоу-
строю та спробах реформувати систему 
вітчизняних судів, а й загострять підняті 
науковцем проблеми. 

До безумовних надбань судової 
реформи, ідеологічні засади якої були 
передбачені Концепцією, можна віднести 
наступні заходи.

Було закладено основи формування 
адміністративного судочинства, метою 
якого мав стати розгляд спорів між гро-
мадянами та органами державного управ-
ління, що відобразилось у нормативному 
врегулюванні порядку оскарження до суду 
рішень, дій чи бездіяльності адміністра-
тивних органів. Знайшли законодавче 
закріплення демократичні принципи су-
дочинства. Вперше було проголошено, що 
судді є носіями судової влади, а також за-
кріплено гарантії їх незалежності та не-
доторканності; запроваджено суддівське 
самоврядування. Було скасовано функцію 
прокурорського нагляду в суді за закон-
ністю судових рішень.

Однак поряд з очевидними досягнен-
нями судової реформи на цьому етапі 
були й рішення деструктивні; низка про-
гресивних ідей Концепції не знайшла 
свого реального втілення, що, мабуть, було 
неминуче з огляду на оновлення всієї пра-
вової системи в умовах політичної та еко-
номічної дестабілізації.

Соціально-економічні умови, в яких 
здійснювалась судова реформа, коригу-
вали можливості влади у досягненні її 
цілей, що, як нам видається, не було врахо-
вано реформаторами.

Проте першочергово здійснення судо-
вої реформи гальмувалося чинниками 
політичного характеру, а саме через полі-
тичну кризу у 1993–1994 рр., спричинену 
політичним протистоянням між прези-
дентом та парламентом, юридичним під-
ґрунтям якої слугувала чинна на той час 
Конституція УРСР 1978 року, яка запе-
речувала принцип поділу влади. Тому 
подальший процес якісних перетворень 
в державі був неможливий без прийняття 
нової Конституції України, яка б передба-
чала не лише декларацію про створення 
системи влади на основі принципу її чіт-
кого поділу на законодавчу, виконавчу та 
судову, а й окреслювала б механізм взаємо-
дії між цими інститутами влади.
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Significance of Concept of Judicial and Legal Reform in Ukraine 
in 1992 for Judicial System Reformation. View through Time

Khotynska-Nor O. Z.
Abstract: The article provides author’s view on the role of the Concept of judicial and 

legal reform in Ukraine in 1992 in the reformation of the judicial system. The view was 
formed on the basis of historical and legal analysis of contents of this document and conse-
quences of its implementation. Reasons for the necessity to reform the judicial power were 
estimated. Particularly, it is stated that such factors as forming the ideas of legal state and civil 
society, withdrawal from the mythical ideology, realizing self-worth of a person, and search 
for an effective mechanism to protect human rights have formed the new ideology of the 
judicial reform, where the priority task was represented by the idea to form independent judi-
cial power. Basing on the analysis of contents of the Concept, there is a conclusion that it 
was the first thoughtful and conceptual document, where it was possible to watch systematic 
approach to state judicial system reforming and application of scientific methodology.

In the context of historical peculiarities of state development, basic advantages are under-
lined. The Concept included a range of key moments for reformation of the judicial system: 
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a) clear system of views on the state judiciary and specialization principle was formed; b) new 
basis for legal status of judges was founded; c) perspectives of the development of procedural 
form of an individual’s rights protection were outlined; d) stages of examining the legitimacy 
and the justification of judgements in appeal and cassation orders were determined; d) land-
marks for the reformation of bodies of investigation, prosecution, advocacy and the Ministry 
of Justice were indicated. Nevertheless, it is remarked that along with obvious achievement 
of the judicial reform at this period of the development of the judicial system, also there were 
destructive decisions; a range of progressive ideas of the Concept was not really embodied. 
Probably, it was unavoidable due to the renewal of the whole legal system in terms of political 
and economical destabilization. 

Keywords: judicial reform, history of judicial reform, judicial system, judicial power, 
development of judicial power.

  

Значение Концепции судебно-правовой реформы в Украине 1992 
года в реформировании судебной системы. Взгляд сквозь время

Хотинская-Нор О. З.
Резюме: В статье изложен авторский взгляд на роль в реформировании судебной 

системы Концепции судебно-правовой реформы в Украине 1992 года, в основе кото-
рого историко-правовой анализ содержания этого документа и последствий его реа-
лизации. Представлено оценку причин реформирования судебной власти, а также 
характеристика условий, в которых осуществлялись изменения в судебной системе. В 
контексте исторических особенностей развития государства выделены преимущества и 
недостатки Концепции. 

Ключевые слова: судебная реформа, история судебной реформы, судебная система, 
судебная власть, развитие судебной власти.
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1. Визначення угоди про асоціацію

Європейські договори не визначають кон-
цепції Угоди про асоціацію. Однак, Судом 

Справедливості ЄС у рішенні Meryem Demirel 
v. Stadt Schwäbisch Gmünd [1,  3719] зазначено, 
що це є угода, на підставі якої виникають спеці-
альні, привілейовані відносини (ЄС) з країною, 
яка не є членом ЄС і повинна, принаймні в якійсь 
мірі, брати участь в системі ЄС. Це означає, що 
такий договір укладається з країною, яка не є чле-
ном ЄС, але в результаті якого формуються осо-
бливі відносини ЄС та його держав-членів з цим 
суб’єктом. Ці відносини є привілейованими. 
Одночасно країна, з якою укладено договір про асо-
ціацію, в деякій мірі, починає функціонувати в сис-
темі ЄС. Одним з багатьох прикладів такої участі 
може бути, зокрема, участь у роботі парламентських 
асамблей. У випадку з Україною це буде Парламент-
ська Асамблея Євронест, яка є інституційним 
виразом співробітництва в рамках Східного 
партнерства [2, 220–233]. Сторонами Угоди про 
асоціацію є Європейський союз і всі його держави-
члени, з одного боку, і третя країна, з іншого.
2. Види угод про асоціацію

Угоди про асоціацію з Європейським Союзом 
можна поділити на угоди, укладені відповідно до 
ст.  198 Договору про функціонування ЄС [3] 

Угода про асоціацію між 
Європейським Союзом та Україною 

з 2014 року: Вступні уваги
УДК: 341
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та угоди, укладені відповідно до ст.  217 
Договору про функціонування ЄС.

Угоди, укладені відповідно до ст.  198, 
являються угодами, що зв›язують Євро-
пейський Союз і неєвропейські країни 
і території, що мають особливі відно-
сини з Данією, Францією, Нідерлан-
дами та Сполученим Королівством. 
Відповідні угоди не приведуть до членства 
в ЄС.

Ст.  217 застосовується до договорів 
з європейськими країнами, для яких асо-
ціація може привести до членства в ЄС, 
а також до угод з не-європейськими кра-
їнами (країни Магрибу, Ізраїль, Ліван, 
Сирія, Єгипет, Йорданія), які реалі-
зують політику сусідства. Беручи під 
увагу політичні цілі, угоди про асоціа-
цію можна ділити на угоди, спрямовані 
на розширення зони вільної торгівлі, та 
угоди, що реалізують політику допо-
моги третім країнам [4, 149].
3. Правові основи укладення угоди 
про асоціацію

Правовою основою для укладення 
угоди про асоціацію є ст.  217 Договору 
про функціонування ЄС, відповідно 
до якої «Союз може укладати угоди з 
однією або більше третіми країнами або 
міжнародними організаціями, що запро-
ваджують асоціацію, включаючи взаємні 
права та обов’язки, спільні дії та спеці-
альні процедури».

Застосування ст.  217 Договору про 
функціонування ЄС слід розглядати у 
поєднанні зі ст. 8 Договору про ЄС [5], 
котра в пункті 1 стверджує, що Союз 
розвиває особливі відносини з сусідніми 
країнами для створення на основі ціннос-
тей Союзу простору добробуту та добро-
сусідства, якому притаманні близькі та 
мирні стосунки на засадах співпраці, і 
відповідно до пункту 2 може укладати 
окремі угоди з відповідними країнами. Ці 
угоди можуть містити взаємні права та 

зобов’язання, а також можливість спіль-
них дій (...). Ця проблема повинна роз-
глядатися також в контексті ст.  216 п.  1 
Договору про функціонування ЄС, в 
якому вказується, що Союз може укла-
дати угоди з однією або більше третіми 
країнами або міжнародними органі-
заціями, якщо це передбачено Дого-
ворами або якщо укладання угоди є 
необхідним для досягнення в рамках 
політик Союзу однієї з цілей, зазначе-
них у Договорах, або якщо це перед-
бачено юридично обов’язковим актом 
Союзу, або якщо це може вплинути 
на спільні правила або змінити їхню 
сферу застосування. Відповідно до 
ст.  216, п.  2 Угоди, укладені Союзом, 
носять обов’язковий характер для 
установ Союзу та держав-членів.

Порядок укладення угоди про асо-
ціацію регулюють норми, викладенні в 
п.  6,  8 і 9 ст.  218 Договору про функ-
ціонування ЄС, відповідно до яких 
Рада, після отримання згоди Європей-
ського парламенту, одноголосно при-
ймає рішення про укладення угоди. В 
такому випадку він працює на основі 
так званої процедури згоди, в рам-
ках якої може висловити свою попе-
редню згоду на ратифікацію деяких 
категорій угод, укладених ЄС, у тому 
числі угоди про асоціацію. Проце-
дуру згоди можна розглядати як осо-
бливий вид вето, яким користується 
Парламент [6, 51–62]. Відповідно до 
п.  9 ст.  218, Рада за пропозицією Комі-
сії або Верховного представника Союзу з 
питань закордонних справ і політики без-
пеки ухвалює рішення, що (...) встанов-
лює позиції, які слід ухвалити від імені 
Союзу в органі, створеному цією угодою, 
якщо цей орган має ухвалювати акти, що 
мають юридичну силу, за винятком актів, 
що доповнюють або змінюють інститу-
ційну структуру угоди. Беручи під увагу 
lex  generalis ст.  218, Європейський Пар-
ламент має бути невідкладно та в повному 
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обсязі поінформованим на всіх етапах 
процедури.
4. Історичний фон – у напрямі угоди 
про асоціацію

У січні 2007 року Європейський Союз 
схвалив мандат Єврокомісії щодо пере-
говорів з Україною в справі нової рамко-
вої угоди, котра мала замінити попередню 
Угоду про партнерство та співробітництво 
[7]. Склад Делегації України був при-
значений Указом Президента України 
від 5 лютого 2007 року. Після вступу 
України до Світової організації тор-
гівлі, 18 лютого 2008 року, розпочато 
переговори про введення глибокої та все-
охоплюючої зони вільної торгівлі. Потім, 
відповідно до Указу Президента Укра-
їни від 10 серпня 2010 року Українська 
Делегація отримала нову рекомендацію 
продовжити переговори з ЄС, які мали 
привести до підписання угоди про асоціа-
цію [8, 13–26].

Остаточно, підписання Угоди про 
асоціацію було заплановано на третій 
саміт Східного партнерства, що відбувся 
28–29 листопада 2013 року. Проте, 21 
листопада 2013 року, Президент Укра-
їни Віктор Янукович оголосив про пере-
несення терміну підписання Угоди про 
асоціацію. Ці дії розпочали хвилю демон-
страцій серед українців, результатом яких 
була політична криза і падіння Януковича.

Створення нового уряду України від-
бувалося в умовах сильної опозиції з боку 
Росії, яка одночасно приєднала Крим до 
Російської Федерації. Після сформування 
нового українського уряду, Європейський 
союз зобов’язався допомоги в стабілізації 
економічної та фінансової ситуації в кра-
їні. 20 березня 2014 року відповідно до 
рішення глав держав і урядів, що входять 
в склад Європейської Ради, було опублі-
ковано Висновки Саміту Європейської 
Ради, в яких країни ЄС дійшли висновку 
щодо своєї підтримки уряду в Києві і його 

зусиль щодо проведення реформ та впро-
вадження миру в країні. Європейський 
союз запропонував пакет підтримки у 
розмірі 11  млрд євро. 21 березня 2014 
року підписано політичну частину Угоди 
про асоціацію, яка застосовується на тим-
часовій основі з 1 листопада 2014 року, 
а 27 червня 2014 року – економічну час-
тину (DCFTA, Deep and Comprehensive 
Free Trade Area) [9, 63–88], яка має всту-
пити в силу 1 січня 2016 року [10].

Для укладення Угоди про асоціацію 
вимагається її ратифікація в парламенті 
України і згода Європейського парла-
менту, а також її ратифікація всіма держа-
вами-членами ЄС. Верховна Рада України 
та Європейський парламент [11] затвер-
дили її 26 вересня 2014 року. На сьогод-
нішній день угода вже ратифікована 
Україною і більшістю держав-членів 
ЄС. До цього часу процедуру ратифі-
кації ще не завершили Бельгія, Кіпр, 
Чехія, Греція та Італія. Остаточного 
рішення щодо прийняття договору ЄС 
також не ухвалила Рада ЄС. Однак в 
такому випадку, зробити це буде можна 
тільки в кінці процесу, після завершення 
процедури ратифікації державами-чле-
нами ЄС [12]. Тим не менш, відповідно 
до ст. 486 п. 3–5 угоди, деякі її частини 
вже застосовується на тимчасовій основі 
[13].
5. Зміст і характеристика Угоди про 
асоціацію

Угода про асоціацію Європейського 
Союзу і України є продовженням розви-
тку відносин ЄС – Україна і спрямована 
на політичну асоціацію, а також еконо-
мічну інтеграцію. Ясно зазначено також 
прогноз подальшого розвитку. Спільні 
цінності повинні стати основою для 
подальшого зближення сторін.

Угода про асоціацію включає в себе 486 
статей. За своєю структурою угода скла-
дається з Преамбули, Ст.  1, що визначає 
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цілі Угоди, 7 Розділів, 44 Додатків, 3 Про-
токолів, Спільних Декларацій, Декларації 
України до ст. 8 Угоди, а також Заключних 
актів зустрічей на вищому рівні між Євро-
пейським Союзом та його державами-чле-
нами, з одного боку, та Україною, з іншого, 
відносно Угоди про асоціацію, укладених в 
Брюсселі 21 березня 2014 року і 27 червня 
2014 року. Основна частина договору скла-
дається з положень щодо Загальних прин-
ципів (ст.  2  і  3), Політичного діалогу та 
реформ, політичної асоціації, співробіт-
ництва та конвергенції у сфері зовніш-
ньої та безпекової політики (ст.  4–13), 
Юстиції, свободи та безпеки (ст. 14–24), 
Торгівлі і питань, пов’язаних з торгів-
лею (ст.  25–336), Економічного та галу-
зевого співробітництва (ст.  337–452), 
Фінансового співробітництва, та боротьби 
із шахрайством (ст.  453–459), а також 
Інституційних, загальних та прикінцевих 
положень (ст. 460–486).

Угода про асоціацію є найвищою з мож-
ливих форм співпраці між ЄС та держа-
вою, яка не є її членом. Вона встановлює 
дуже заавансоване співробітництво на 
політичному та економічному рівні. Угода 
про асоціацію з Україною передбачає під-
тримку ЄС реформ у багатьох сферах 
життя, таких як енергетика, транспорт, 
охорона навколишнього середовища, роз-
виток малого та середнього підприємни-
цтва, захист прав споживачів та освіта. 
Ця угода передбачає посилену співпрацю 
в зовнішній політиці і політиці безпеки, 
а також повагу до основних демократич-
них принципів та верховенства права. 
Вона також передбачає істотне спрощення 
візового режиму, і в кінцевому рахунку – 
безвізовий. Угода відноситься також до 
співпраці з питань, пов’язаних з мігра-
цією, боротьбою з корупцією, тероризмом 
і відмиванням грошей, а також пропо-
нує посилену співпрацю в 28  галузях, яка 
опиратиметься на поступовому прийнятті 
Україною рішень, норм і стандартів ЄС.

Важливим елементом Угоди про асоціа-
цію є створення, вже згаданої, поглибленої 
та всеохоплюючої зони вільної торгівлі 
(DCFTA, Deep and Comprehensive Free 
Trade Area), що йде набагато далі, ніж 
класичні акти такого типу. Вона забезпе-
чує не тільки взаємне відкриття ринків для 
більшості товарів і послуг, але також вклю-
чає в себе положення про впровадження 
в Україні норм і стандартів ЄС в галузі 
торгівлі.

Угода про асоціацію Європейського 
Союзу з Україною показує високу ступінь 
подібності з іншими угодами про асоці-
ацію, але також містить деякі спеціальні 
положення. Розділ VII, Глава I, створює 
інституційні рамки угоди. Відповідно до 
ст.  460 Договору, політичний діалог та 
діалог з питань політики на найвищому 
рівні між Сторонами відбувається на рівні 
самітів, які проводяться, як правило, один 
раз на рік. Під час вказаних зустрічей 
здійснюється загальний нагляд за вико-
нанням цієї Угоди. Це є свого роду під-
твердженням status quo, оскільки зустрічі 
такого типу вже відбувались [14,  28]. 
Важливе значення має створення Ради 
Асоціації, що складається із членів Ради 
Європейського Союзу і членів Європей-
ської Комісії, з однієї сторони, та членів 
Уряду України, з іншої сторони, яка, відпо-
відно до ст.  461 Угоди на рівні міністрів 
здійснює контроль і моніторинг засто-
сування і виконання цієї Угоди та пері-
одично переглядає функціонування цієї 
Угоди у світлі її цілей. Рада виступає як 
форум для обміну інформацією про зако-
нодавчі акти України та Європейського 
Союзу, як чинні, так і ті, що перебувають 
на стадії підготовки, а також про заходи 
з їх виконання, впровадження та дотри-
мання [15], метою якого є вивчення мож-
ливостей зближення законодавств [16]. 
Важливе значення має також надання 
Раді повноважень до оновлення і зміни 
додатків до Угоди [17].
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Відповідно до ст.  464 п. 1, засновано 
Комітет асоціації, який складається 
з представників Сторін, головним 
чином, на рівні вищих посадових осіб, 
а також надає допомогу Радi асоціації, а в 
деяких випадках приймає, на основі взаєм-
ної домовленості, рішення, які Рада асоці-
ації йому делегувала. Комітету асоціації 
надають допомогу підкомітети, ство-
рені відповідно до цієї Угоди (art. 466 
п.  1). У відповідності зі ст.  466 п.  2, 
Рада асоціації може прийняти рішення 
про створення будь-якого спеціального 
комітету чи органу у конкретних сферах, 
які необхідні для виконання цієї Угоди, 
і визначає склад, обов’язки та порядок 
функціонування таких органів, які, як 
зазначено у ст.  466 п.  4, мають повно-
важення приймати рішення у випадках, 
передбачених цією Угодою. Угода також 
підтвердила в ст. 467 створення Парла-
ментського комітету асоціації, робота 
якого, відповідно до попередньої 
Угоди про партнерство та співробіт-
ництво, полягає на обміні думками та 
інформацією між членами Європей-
ського парламенту та Верховної Ради 
України. Комітет може надавати реко-
мендації Раді асоціації а також утво-
рювати  парламентські підкомітети з 
асоціації. Новим в Угоді про асоціацію 
є створення Платформи громадян-
ського суспільства, яка складається з 
членів Європейського економічного і 
соціального комітету, з однієї сторони, 
і представників громадянського сус-
пільства України, з іншої сторони [18]. 

Платформа громадянського суспіль-
ства виступає як «міст» між представни-
ками ЄС та представниками українського 
суспільства і є форумом для проведення 
ними засідань та обміну думками [19], 
метою яких є інформування про вико-
нання цієї Угоди та врахування їхнього 
внеску для її виконання [20]. Засідання 
Платформи громадянського суспіль-
ства проводяться з регулярністю, яку 
вона визначає самостійно. Засідання 
Платформи громадянського суспіль-
ства повинні відігравати важливу роль, 
коли справа доходить до порозуміння сто-
рін, зближення спільноти, обміну дум-
ками з питань культури, торгівлі, а також 
зрівноваженого розвитку [9, 11]. У від-
повідності зі ст. 470 Платформа грома-
дянського суспільства повинна бути 
поінформованою про рішення та реко-
мендації Ради асоціації і може нада-
вати рекомендації Раді асоціації.
6. Висновки

Правильна реалізація Угоди про асо-
ціацію матиме важливе значення у від-
носинах між Європейським Союзом та 
Україною, а також позитивно вплине на 
повсякденне життя громадян України. 
Завдяки гармонізації українського законо-
давства із законодавством ЄС, поглибле-
ної та всеосяжної угоди про зону вільної 
торгівлі, а також шляхом зміцнення вер-
ховенства права, Україна поліпшить свій 
імідж на міжнародній арені, і – що ще 
більш важливо – умови життя українців.
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EU-Ukraine Association Agreement of 2014: Introductory remarks

Кarski K.
Abstract: The article is devoted to a legal analysis of the EU-Ukraine Association Agree-

ment of 2014. The Author’s initial analysis concentrated on the concept of an association 
agreement and the types thereof. Next, the Author presents a review of the circumstances 
accompanying the signing of the agreement on the association of the EU with Ukraine 
and analyses the legal grounds for its conclusion. Analysing the content of the EU-Ukraine 
Association Agreement he also notes that the agreement in question constitutes the high-
est possible form of cooperation between the EU and a non-Member State. The EU-Ukraine 
Association Agreement shows a high degree of similarity with other association agreements, 
however it contains certain special provisions, which the Author also discusses in detail. 
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Соглашение об ассоциации Европейского Союза и 
Украины c 2014 года: вступительные замечания

Карский К.
Резюме: Статья посвящена юридическому анализу Соглашения ЕС-Украина об 

ассоциации c 2014 года. Первоначальный анализ был сосредоточен на концепции 
соглашения об ассоциации и его типах. Далее, автор представил обзор обстоятельств, 
сопровождающих подписание соглашения об ассоциации ЕС с Украиной и проана-
лизировал правовые основания для его заключения. Анализируя содержание Согла-
шения ЕС-Украина об ассоциации он также отметил, что оно является максимально 
возможной формой сотрудничества между ЕС и государством, не являющимся членом 
ЕС. Соглашение Украина-ЕС об ассоциации показывает высокую степень сходства с 
другими соглашениями об ассоциации, однако оно содержит некоторые специальные 
положения, которые автор также рассматривает в деталях.

Ключевые  слова: соглашение об ассоциации, зона углубленной и всеобъемлющей 
свободной торговли, восточное партнерство, совет ассоциации.
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Виходячи з необхідності кристалізації громадян-
ського суспільства в умовах проведення широ-
комасштабних реформ в Україні, є потреба 

застосувати глибокий аналіз поняття правозасто-
совної діяльності, оскільки розвиток українського 
суспільства потребує і модернізації якості право-
вого регулювання, що дозволяє максимально ефек-
тивно вирішити конкретну життєву ситуацію. На 
сьогодні поняття «правозастосовна діяльність» 
досить часто використовується як у нормативно-
правових актах, так і в науковій літературі. Це 
підтверджує тезу про важливість і широке застосу-
вання цієї категорії в загальній теорії права. Тому 
дослідження у цій сфері являють науковий інтерес 
з урахуванням своєї фундаментальності, що спону-
кає фахівців-правників до вивчення сутності право-
застосовної діяльності через призму дослідження 
ознак та принципів зазначеного явища.

Дослідження будь-якого феномену ґрунтується 
на застосуванні усталених наукових методів піз-
нання. Загалом у літературі метод визначається 
як прийом теоретичного дослідження або прак-
тичного здійснення будь-чого, який випливає із 
знання закономірностей розвитку об’єктивної дій-
сності і досліджуваного предмета, явища, процесу; 
шлях, спосіб досягнення певних результатів у піз-
нанні і практиці; система правил і прийомів підходу 
до вивчення явищ та закономірностей природи, 

Ознаки та принципи 
правозастосовної діяльності: 

теоретичний аспект
УДК 347.99

М. О. Борисенко 

аспірант кафедри криміналістики та кримінального 
процесу, Академія адвокатури України
(Науковий керівник доцент А. М. Бірюкова)

Зазначена стаття присвячена аналізу ознак 
та принципів правозастосовної діяльності. 

Під принципами правозастосування в цьому 
дослідженні розуміються основні керівні 

положення (начала), що закріплюються або 
відбиваються правом. Особлива увага звернута 

на принцип верховенства права як основоположне 
соціальне явище, що ґрунтується на ідеях наукової 

юридичної думки і досягненнях юридичної 
практики та визначає фундаментальні умови 

життя в суспільстві, розвитку держави, її інституцій 
та громадянського суспільства, забезпечення 

прав, сво бод, законних інтересів людини. 
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суспільства і мислення. Як засіб пізнання 
метод є способом відтворення у мисленні 
предмета, явища, процесу, які вивчаються 
[1, 47–49]. Водночас обмеження вивчення 
конкретного явища лише тим методоло-
гічним інструментарієм, який відомий 
юридичній науці і широко використову-
ється для аналізу тих чи інших правових 
явищ, на наш погляд, звужує межі науко-
вої розвідки. 

Ми вважаємо, що для повноти дослі-
дження можливо використати надбання 
інших наук. Так, напрацюваннями тео-
рії статистики чітко сформована сво-
єрідна дорожня карта, відповідно до 
якої вивчаються різнопланові суспільні 
явища. Основними відправними точ-
ками дослідження є його здійснення 
шляхом реалізації низки послідовних ета-
пів: 1) теоретичний аналіз досліджува-
ного явища або процесу; 2) вибір ознаки 
(ознак); 3) побудова інтервального ряду 
за досліджуваною ознакою (ознаками); 
4) обґрунтування системних показників 
для виділення і характеристики типових 
груп; 5) табличне і графічне оформлення 
результатів; 6) аналіз одержаних результа-
тів, формулювання висновків та пропози-
цій [2, 95–97].

Екстраполюючи наведене на дослі-
дження правозастосовної діяльності, без-
посередньому вивченню має передувати 
глибокий теоретичний аналіз досліджу-
ваного явища або процесу, в якому про-
відна роль належить з’ясуванню тенденцій 
і закономірностей розвитку явища, харак-
теру його рушійних сил, специфіці виник-
нення в ході цього розвитку нових типів та 
форм явищ. Важлива роль у теоретичному 
аналізі належить і вивченню взаємозв’язку 
досліджуваного явища з іншими явищами, 
встановленню впливу окремих факторів 
на результативні показники. При цьому 
принципове значення при проведенні 
досліджень має вибір ознаки (ознак), на 
основі якої виділяють різні типи, групи, 

підгрупи, класифікаційні підходи тощо. 
Такий вибір засновується на аналізі якіс-
ної природи досліджуваного явища. 
Тому всебічний теоретико-правовий ана-
ліз суті явища спрямовується на те, щоб 
відповідно до мети і задач дослідження 
покласти в його основу відповідні ознаки.

За такого підходу для подальшого 
вивчення феномену та визначення ознак 
правозастосовної діяльності доцільно 
використати загальні характеристики 
цього поняття. По-перше, в контексті 
дослідження важливим є визначення ком-
петентного суб’єкта її здійснення. Зокрема, 
на думку І.  Я.  Дюрягіна, особливістю гро-
мадського правозастосування є те, що воно 
здійснюється лише за уповноваженням 
держави і у визначених державою межах. 
Але це, як зауважив автор, не дає підстав 
вважати, що від цього змінюється сутність 
правозастосовної діяльності [3,  21]. Крім 
того, за твердженням Є. В. Додіна, у таких 
випадках громадяни беруть участь у пра-
возастосуванні не як громадяни, а як упо-
вноважені особи [4,  39]. Водночас така 
дискусія у наш час втратила актуальність, 
оскільки ґенеза суспільних відносин та 
сучасна теоретико-методологічна модель 
розвитку права переконливо доводять, 
що компетентними суб’єктами здійснення 
правозастосовної діяльності можуть бути 
не тільки державні органи, а й недержавні 
утворення, громадські організації та окремі 
особи, якщо державою у формі правового 
припису їм надано відповідні повнова-
ження у межах визначеної компетенції. 

Другою ознакою правозастосовної 
діяльності можливо визначити її влад-
ний характер. Державні органи безпосе-
редньо шляхом наданих їм повноважень, а 
інші компетентні суб’єкти через реалізацію 
делегованих повноважень різними спосо-
бами втілюють ці повноваження, сутність 
яких полягає у контролі за суспільними 
явищами, їх авторитетному засвідченні й 
управлінні ними. Також зазначені суб’єкти 
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за наявності відповідних підстав вправі 
застосовувати легальний примус. У такому 
розумінні легальний примус набуває і ознак 
права. Як зауважив Є. В. Додін, державно-
владне уповноваження є тим чинником, 
який перетворює суб’єкта управлінських 
відносин на суб’єкта правозастосування 
і виражається в наданні йому визначеної 
правозастосовної компетенції. Лише носій 
державної влади спроможний здійснити 
такий акт соціального управління як реалі-
зація загальних державних настанов у кон-
кретних обставинах [4, 37–39].

Ми вважаємо, що державні органи 
як уособлення держави мають визначе-
ний комплекс переданих їм нею повнова-
жень. Разом із тим, делегування державою 
належних їй повноважень щодо право-
застосування обумовлює іншу якість того 
компетентного органу, якому вони пере-
дані. Ця якість формується владною авто-
ритетністю та імперативністю у змісті акта 
правозастосування. Наведене міркування 
обумовлює констатацію таких актів як 
актів одностороннього впливу, для яких 
властивими є обов’язковість та гаранту-
вання державним примусом. За цих умов 
акт делегування державою повноважень 
правозастосування набуває імператив-
ного характеру і владно-авторитетного 
забарвлення. 

Третьою ознакою необхідно визнати 
індивідуалізацію владних приписів 
у процесі здійснення правозастосов-
ної діяльності. Як убачається з дефініції 
досліджуваного поняття, така діяльність 
являє собою поступальну індивідуальну 
регламентацію і забезпечення права, що 
передбачає видання обов’язкових конкре-
тизованих індивідуалізованих приписів, 
якими визначаються суб’єктивні права 
й обов’язки осіб, яким вони адресовані, 
а також забезпечення їх фактичної реа-
лізації адресатами. Як правило, на думку 
Д.  О.  Бочарова, індивідуальна регламен-
тація та забезпечення права знаходять 

вираження у відповідних актах-докумен-
тах, що ними оформлюються (а за потреби 
обумовлюються і подальші) правозасто-
совні акти-дії [5, 9]. 

Правозастосовна діяльність також має 
здійснюватися на принципах справедли-
вості й обґрунтованості, оскільки основна 
мета її реалізації полягає в ефективному 
регулюванні суспільних відносин та про-
зорості рішень, які ухвалюються. Як зау-
важив німецький дослідник Р. Циппеліус, 
право має регулювати людську поведінку у 
такий спосіб, щоб вигоди (цінності, пере-
ваги) й обтяження (витрати, зобов’язання) 
були розподілені справедливо; супереч-
ливі інтереси були задоволені в порядку, 
відповідному до їх ваги і значущості; ті, 
хто чинить карані діяння, отримували за 
них належну відплату, тобто аби при вирі-
шенні конфліктів, які виникають у сус-
пільстві, панувала справедливість [6, 20]. 

Реалізація принципу справедливості 
є важливою передумовою для функці-
онування правової системи загалом. 
Наведене знаходить підтвердження в 
результатах аналізу практики діяльності 
органу конституційної юрисдикції та 
вищих судових органів держави, а також 
міжнародних судових інституцій. Крім 
того, як зауважив Конституційний Суд 
України у рішенні від 2 листопада 2004 
року №  15-рп/2004 у справі про призна-
чення судом більш м’якого покарання під 
справедливістю розуміється одна з осно-
вних засад права; вона є вирішальною у 
визначенні його як регулятора суспіль-
них відносин, одним із загальнолюдських 
вимірів права [7, 41]. 

Щодо принципу обґрунтованості при-
йнятих рішень, то він є необхідною умо-
вою, яка стає серйозною запорукою не 
лише їх визнання суспільством справед-
ливими, а й здійснення контролю вищими 
інстанціями, оскарження неправосудних 
рішень зацікавленими особами. Обґрун-
тування правозастосовних рішень не є 
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одноактною дією, а тривалим у часі про-
цесом, що має структуру та складається 
з низки відносно самостійних, послідов-
но і поступово здійснюваних у контек-
сті правозастосовної діяльності операцій 
[8,  15]. У свою чергу, В.  С.  Зеленецький 
виокремив такі етапи обґрунтування як 
визначення предмета обґрунтування, вста-
новлення доказової бази рішення, форму-
лювання логіко-гносеологічних доводів 
рішення, викладення результатів обґрун-
тування у відповідному правозастосовно-
му акті [9, 231–244]. Отже, ми приходимо 
до висновку, що наряду із справедливіс-
тю обґрунтованість є одним із принципів 
здійснення правозастосовної діяльності. 

Говорячи про принципи правозас-
тосовної діяльності, необхідно мати на 
увазі, що вони є юридичними орієнти-
рами, які тим чи іншим чином спря-
мовують діяльність суб’єктів у сфері 
правозастосування. Дотримання таких 
орієнтирів слугує й іншій меті – гарантії 
неприпустимості порушення ще одного 
принципу – законності.

Сутність принципу законності полягає в 
тому, що процес правозастосування відбу-
вається відповідно до законодавчо встанов-
леної процедури та у межах, передбачених 
законом. Правозастосовний орган, вирі-
шуючи справи, має керуватися нормою 
(сукупністю норм) права, які безпосеред-
ньо торкаються розглядуваної справи, діяти 
у межах своєї компетенції, не ухилятися 
від застосування норми, а також не зупи-
няти дію норми довільно з певного приводу 
(застарілість, невідповідність місцевим умо-
вам тощо) або під впливом особи (органу), 
не уповноваженої на те законом, а в разі 
порушення встановленого порядку, нести 
юридичну відповідальність [10, 32–36]. 
На підтвердження наведеного місцеві суди 
не вправі зупиняти провадження у справах, 
розгляд яких уже розпочато, навіть незважа-
ючи, наприклад, на проведення антитеро-
ристичної операції на окремих територіях 

держави [11]. На нашу думку, у цьому поля-
гає основний зміст законності – вона пови-
нна існувати завжди під час здійснення 
правозастосування.

Також одним із важливих принципів є 
принцип доцільності правозастосування. 
Сутність цього принципу полягає у від-
повідності діяльності правозастосовних 
органів конкретним умовам часу з ура-
хуванням особливостей особи, стосовно 
якої здійснюється правозастосовна 
діяльність, та особливостям конкретної 
ситуації. Основним завданням правозас-
тосовного органу вбачається необхідність 
обрання у межах відповідної норми того 
рішення, яке найповніше відображає зміст 
закону. У літературі як приклад принципу 
доцільності наводиться поняття «транс-
формація юридичної відповідальності». 
На нашу думку, такими нормами можуть 
служити норми кримінального закону, але 
в тому аспекті, коли законодавець змен-
шує обсяг кримінальної відповідальності 
або взагалі трансформує норми кримі-
нального закону в норми інших галузей 
права (наприклад, вилучення окремих 
складів кримінально караних діянь із кри-
мінального закону з одночасним запро-
вадженням норм у законодавстві про 
адміністративні правопорушення). 

Напрацюваннями теорії права ХІХ–ХХ 
століть було започатковано дискусію щодо 
такого важливого принципу правозасто-
совної діяльності як верховенство права. 
Це і зрозуміло, оскільки хоч його витоки 
можна спостерігати ще у працях мисли-
телів античних часів та давньоримської 
доби, зазначений принцип сформувався 
власне як керівне начало порівняно зовсім 
недавно. Вперше цей принцип було витлу-
мачено у роботі «Вступ до науки конститу-
ційного права», автором якої є англійський 
конституціоналіст А.  В.  Дайсі. Учений 
зазначав, що для досягнення максималь-
ного ефекту від застосування ідеї верхо-
венства права необхідно розрізняти три 



М. О. Борисенко

27

концепції: 1) панування права: людина 
може бути притягнута до відповідальності 
в разі прямого порушення закону, у перед-
баченому законом порядку; 2) верховен-
ство права: кожна людина, незалежно від 
посади і становища в суспільстві рівна 
перед законом; 3) панування духу закон-
ності: відповідність змісту конституції 
принципу верховенства права на основі 
загальних конституційних принципів 
(наприклад, право на особисту свободу, 
на публічні збори), які результатом при-
йнятих рішень, що визначають і конкре-
тизують права індивідів в окремих справах 
[12, 114].

Закріплення принципу верховен-
ства права в Україні має свою спе-
цифіку, оскільки його інтерпретація 
відображається переважно в актах євро-
інтеграційного характеру, укладених між 
Європейським Союзом та Україною (між-
народних договорах), що є частиною 
національного законодавства згідно із 
положеннями Конституції України. Вод-
ночас, якщо у процесуальних законах 
принцип верховенства права знаходить 
закріплення (наприклад, у КАС України 
цьому присвячена окрема стаття), завдяки 
чому, зокрема, в адміністративному судо-
чинстві цей принцип досить часто засто-
совується, то в правозастосовних актах 
органів виконавчої влади та органів міс-
цевого самоврядування серед осново-
положних засад їх функціонування він у 
повному обсязі не врахований. 

Верховенство права є основополож-
ним соціальним явищем, що ґрунтується 
на ідеях наукової юридичної думки і досяг-
неннях юридичної практики та визначає 
фундаментальні умови життя в суспільстві, 
розвитку держави, її інституцій та громадян-
ського суспільства, забезпечення прав, сво-
бод, законних інтересів людини. На наш 
погляд, верховенства права не може існу-
вати без дотримання відповідних правил 
у суспільстві, тобто коли правозастосовна 

діяльність повинна відповідати вимо-
гам закону. У цьому сенсі принцип вер-
ховенства закону можливо сприймати 
як елемент змісту принципу верховен-
ства права. Перший із названих принци-
пів може також мати і самостійну сутність, 
і одночасне втілення у принципі закон-
ності. Якщо норми права є однакові для 
всіх, то у правозастосовній діяльності не 
можна керуватися емоційним ставленням 
до конфлікту, моральними настановами 
чи психологічним відношенням. За такого 
підходу і принцип верховенства права 
в контексті правозастосування набуває 
самостійного значення тоді, коли розріз-
няється право і закон. 

З урахуванням наведеного, принцип 
верховенства права має фундаментальний 
характер, оскільки розуміється як основа 
правової системи демократичного суспіль-
ства і повинен поширюватися на всі пра-
вові відносини, які виникають у такому 
суспільстві. Водночас сутність цього прин-
ципу полягає і в його прикладному значенні, 
оскільки на його підставі приймаються та 
реалізуються практичні рекомендації, які 
спрямовують діяльність державних органів, 
їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань, 
а також недержавних утворень у сфері 
правозастосування. 

Отже, під принципами правозасто-
сування в цьому дослідженні необхідно 
розуміти основні керівні положення (на-
чала), що закріплюються або відбивають-
ся правом. Такі положення відображають 
природу і закономірності відповідної сфе-
ри діяльності держави (правозастосов-
ної), її органів і посадових осіб, громадян 
і їх об’єднань, недержавних утворень з ме-
тою забезпечення правильного вирішення 
індивідуально-конкретних правових си-
туацій. Значення досліджених принципів 
для правозастосування полягає у тому, що 
вони є своєрідними усталеними правови-
ми орієнтирами, які допомагають право-
застосувачу у вирішенні юридичних справ. 
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Signs and principles of enforcement activities: the theoretical aspect

Borysenko M.
Abstract: The noted article is devoted to the analysis of features and principles of law-

enforcement activity. On the basis of the held investigation, as well as due to the elaborations 
of the theory of statistics following features are referred to ones of law-enforcement activity: 
1) presence of a competent subject; 2) imperious temper; 3) individualization of imperious 
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prescription in the process of such activity performance. In return, in this investigation prin-
ciples of law-enforcement are comprehended as basic guidelines (principles) fixed or reflected 
by law. They reflect the nature and regularities of law-enforcement activity in order to provide 
correct solution of individual and concrete legal situations. The rule of law, justice, justifica-
tion, legitimacy and appropriateness are referred to the principles of law enforcement. They 
are kind of established legal guidelines during the solution of legal cases. Special attention 
was paid to the principle of the rule of law as a fundamental social phenomenon based on the 
ideas of scientific legal thought and the achievements of juridical practice, which determines 
fundamental conditions of life in society, development of state, its institutions and civil soci-
ety, provision of rights, freedoms and legal interests of an individual. The principle of the rule 
of law has fundamental nature since it is comprehended as the basis for legal system of demo-
cratic society and covers all legal relations in such a society. The essence of this principle con-
sists of its applied significance because on its basis practical recommendations, which direct 
the activity in this sphere, are adopted and realized.

Keywords: law enforcement, principles, features, rule of law, justice and justification.

  

Признаки и принципы правоприменительной 
деятельности: теоретический аспект

Борисенко М.
Резюме: Указанная статья посвящена анализу признаков и принципов правоприме-

нительной деятельности. На основании проведенного исследования, а также с помо-
щью наработок теории статистики к признакам правоприменительной деятельности 
отнесены следующие: 1) наличие компетентного субъекта; 2) властный характер; 3) 
индивидуализация властных предписаний в процессе осуществления такой деятель-
ности. В свою очередь, под принципами правоприменения в этом исследовании пони-
маются основные руководящие положения (начала), закрепляемые или отражаемые 
правом. Они отражают природу и закономерности правоприменительной деятель-
ности в целях обеспечения правильного решения индивидуально-конкретных право-
вых ситуаций. Принципы правоприменения, к которым отнесены верховенство права, 
справедливость, обоснованность, законность, целесообразность, являются своеобраз-
ными устоявшимися правовыми ориентирами при решении юридических дел. Особое 
внимание обращено на принцип верховенства права как основополагающее социаль-
ное явление, основанное на идеях научной юридической мысли и достижениях юриди-
ческой практики и определяет фундаментальные условия жизни в обществе, развития 
государства, его институтов и гражданского общества, обеспечения прав, свобод, закон-
ных интересов человека. Принцип верховенства права имеет фундаментальный харак-
тер, поскольку понимается как основа правовой системы демократического общества и 
распространяется на все правоотношения, которые возникают в обществе. Суть этого 
принципа заключается и в его прикладном значении, поскольку на его основании при-
нимаются и реализуются практические рекомендации, которые направляют деятель-
ность в сфере правоприменения.

Ключевые  слова: правоприменения, принципы, признаки, верховенство права, 
справедливость, обоснованность.
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Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень. Сучасний етап розвитку нашої 
країни вимагає вирішення масштабних еко-

номічних завдань, створення умов для розви-
тку вітчизняної економіки високими темпами. До 
необхідних для цього на довгострокову перспек-
тиву інструментів входять організаційно-правові 
форми господарської діяльності, що використову-
ються вітчизняними підприємцями, насамперед 
форма акціонерного товариства (далі – АТ). Ство-
рення і подальше успішне функціонування АТ зна-
чною мірою залежить від акумулювання ними 
початкового капіталу і ефективне розпорядження 
ним. Дослідження проблеми формування статут-
ного капіталу АТ – необхідний і важливий фактор 
удосконалення правового регулювання господар-
ської діяльності в Україні. 

Особливо актуальне дослідження теоретичних і 
практичних аспектів формування статутного капі-
талу АТ на сучасному етапі розвитку економіки 
України, коли залучення капіталів в корпоративний 
сектор дозволить стимулювати економіку країни. 
Перспективи дослідження формування майнової 
основи господарської правосуб’єктності АТ поля-
гає в його спрямованості на підвищення еконо-
мічної ефективності господарювання і управління 
майном найбільших господарських організацій.

На сьогоднішній день питання формування ста-
тутного капіталу АТ, на жаль, не стали об’єктом 
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належної уваги в українській доктрині гос-
подарського права. У вітчизняній науці 
практично відсутні фундаментальні дослі-
дження, присвячені правовим аспектам 
формування майнової основи господар-
ської правосуб’єктності АТ, монографії та 
підручники з господарського, цивільного, 
корпоративного права традиційно обхо-
дять ці питання стороною, а проблема 
формування статутного капіталу АТ лише 
частково піднімалася в наукових роботах, 
присвячених правовому статусу даного 
виду господарських організацій. Невирі-
шеними залишаються, зокрема, питання 
визначення поняття «формування ста-
тутного капіталу АТ», забезпечення вра-
хування публічних та приватних інтересів 
при здійсненні емісії акцій та ін. Усе це 
обумовлює актуальність нашого звер-
нення до визначеної тематики і своєчас-
ність проведення даного дослідження.

Мета статті. Предметом нашого ана-
лізу в рамках даної статті виступатимуть 
теоретичні та практичні правові питання 
формування статутного капіталу АТ. Осо-
блива увага приділятиметься проблемі 
визначення поняття «формування ста-
тутного капіталу АТ», порядку форму-
вання майнової основи господарської 
правосуб’єктності АТ через закрите (при-
ватне) розміщення акцій. Нашим завдан-
ням є дослідження проблем у правовому 
регулюванні формування статутного капі-
талу АТ та вироблення рекомендацій 
щодо їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. З точки 
зору організаційно-правової форми, АТ 
для ринкової економіки є таким видом 
господарської організації, який найбільш 
повно забезпечує функцію концентрації 
капіталу і його наступного використання 
[1,  6]. Традиційні переваги акціонер-
ної форми господарської діяльності, такі, 
зокрема, як обмежена відповідальність 
акціонерів, можливість залучення до аку-
мулювання капіталу значної кількості 

інвесторів, допустимість анонімної участі 
в статутному капіталі АТ через інсти-
тут «номінального утримувача» та  ін., 
зберігають своє значення для суб’єктів 
господарювання і в інвестиційному, і в 
організаційному плані. Основу ж госпо-
дарської діяльності АТ складає статутний 
капітал товариства, як гарант довгостро-
кового його існування [2, 3]. 

У Законі України «Про акціонерні 
товариства» (далі – Закон про АТ) ста-
тутний капітал АТ визначається як капітал 
товариства, що утворюється з суми номі-
нальної вартості всіх розміщених акцій 
товариства (п.  19 ч.  1 ст.  2) [3]. Згідно зі 
ст.  155 Цивільного кодексу України ста-
тутний капітал АТ утворюється з вартості 
вкладів акціонерів, внесених внаслідок 
придбання ними акцій [4].

Відповідно до ч. 2 ст. 66 та ст. 140 Госпо-
дарського кодексу України вклади акціоне-
рів, з вартості яких утворюється статутний 
капітал, є джерелом формування майна 
АТ як суб’єкта господарювання [5]. При 
цьому, згідно зі ст.  14 Закону про АТ ста-
тутний капітал товариства визначає міні-
мальний розмір майна АТ, який гарантує 
інтереси його кредиторів.

Статутний капітал носить постійний 
характер і є обов’язковою умовою ство-
рення і функціонування АТ у сфері гос-
подарювання, тобто служить «майновим 
фундаментом», на якому базується гос-
подарська діяльність товариства. При 
цьому, особливий характер господарської 
правосуб’єктності АТ обумовив специ-
фіку формування статутного капіталу 
таких суб’єктів господарювання.

АТ – єдина організаційно-правова 
форма господарських організацій, фор-
мування статутного капіталу якої, здій-
снюється з використанням відповідного 
фінансового інструмента – акції. Відтак, 
встановлений законодавцем порядок фор-
мування статутного капіталу АТ істотно 
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відрізняється від порядку його форму-
вання в інших господарських організаціях. 
При цьому, специфіка спеціального пра-
вового регулювання порядку формування 
статутного капіталу АТ спрямована на 
забезпечення його стабільності на основі 
узгодження приватних і публічних інтер-
есів засновників (акціонерів), товариства і 
держави. У зв’язку з цим, у процесі засну-
вання АТ засновники, самостійно визна-
чаючи основний зміст своїх відносин з 
формування статутного капіталу товари-
ства, зобов’язані дотримуватися установ-
леного господарським законодавством 
порядку здійснення цих відносин, вико-
нувати визначені законодавцем спеціальні 
процедури. 

Порядок формування статутного капі-
талу АТ встановлюється законодавством 
та статутом товариства. При правовому 
регулюванні формування статутного капі-
талу АТ може застосовуватися загальне і 
спеціальне господарське законодавство, 
співвідношення між яким має істотне зна-
чення і проявляється в тому, що діють 
норми тільки загального законодав-
ства про АТ, або тільки спеціальні норми 
(наприклад, при формуванні статутного 
капіталу корпоративного фонду), або регу-
лювання одних і тих самих відносин здій-
снюється нормами як загального, так і 
спеціального господарського законодав-
ства (наприклад, при формуванні статут-
ного капіталу банку).

Формування статутного капіталу являє 
собою складний юридичний склад, який 
включає публічно- та приватно-правові 
елементи – юридичні факти. Накопи-
чення (настання) таких юридичних фактів 
у визначеній законодавством послідов-
ності тягне настання правових наслідків – 
утворення майнової основи виникнення 
господарської правосуб’єктності АТ.

Загальний порядок формування ста-
тутного капіталу АТ визначений нормами 
Закону про АТ, Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок» [6] та 

прийнятих на їх основі підзаконних нор-
мативно-правових актів. 

Вихідні умови формування статутного 
капіталу конкретного АТ визначаються у 
прийнятому зборами засновників товари-
ства рішенні про закрите (приватне) роз-
міщення акцій. Таке рішення повинно 
містити відомості про:

1) дату проведення зборів засновників;

2) відомості про засновників;

3) визначене засновниками місцезна-
ходження АТ;

4) заплановану мету та предмет діяль-
ності товариства;

5) запланований розмір статутного 
капіталу, що повинен бути не нижче 
визначеного законодавством розміру;

6) загальна кількість акцій, що плану-
ється розмістити;

7) номінальна вартість акції;

8) тип, клас, форма існування акцій, 
що планується розмістити, із зазначенням 
кількості акцій кожного типу, класу; 

9) у разі якщо планується розмістити 
привілейовані акції, – права, які нада-
ються їх власникам, а у разі якщо плану-
ється розмістити привілейовані акції з 
поділом їх на класи, – права, які надаються 
їх власникам щодо кожного класу окремо;

10) дата початку та дата закінчення 
розміщення акцій;

11) строк та порядок оплати акцій 
(із зазначенням джерел та форми оплати 
акцій);

12) строк та порядок повернення вне-
сків у разі відмови від створення АТ;

13) відомості про засновників або упо-
вноважених осіб засновників, яким нада-
ються повноваження здійснювати дії, 
пов’язані зі створенням АТ та реєстрацією 
випуску акцій.
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Крім того, умови формування статут-
ного капіталу АТ можуть конкретизува-
тися засновниками в укладеному ними 
засновницькому договорі, в якому визна-
чаються порядок провадження спільної 
діяльності по створенню товариства, кіль-
кість, тип і клас акцій, що підлягають при-
дбанню кожним засновником, номінальна 
вартість і вартість придбання цих акцій, 
строк і форма оплати вартості акцій, строк 
дії договору.

Визначені засновниками умови форму-
вання статутного капіталу АТ потребують 
схвалення з боку держави, що здійсню-
ється у формі реєстрації уповноваженим 
державним органом випуску акцій. Реє-
страція випуску акцій є формою дер-
жавної легітимації відповідного випуску 
цінних паперів і того об’єму прав, який 
ними закріплюється [7, 159].

Згідно із ч.  10 ст.  6 Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» 
реєстрацію випуску акцій при заснуванні 
АТ здійснює Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку (далі – 
НКЦПФР) в установленому нею порядку. 
Такий порядок державним регулятором 
було визначено у Положенні про порядок 
реєстрації випуску (випусків) акцій при 
заснуванні акціонерних товариств, затвер-
дженому рішенням НКЦПФР №  692 від 
27  травня 2014 року (далі – Положення 
№ 692) [8]. 

Для реєстрації випуску акцій засновни-
ками або уповноваженою ними особою 
подаються документи, визначені розді-
лом  ІІ Положення №  692. За відсутності 
підстав для відмови, реєстрація випуску 
акцій повинна бути проведена протягом 
25 робочих днів після отримання доку-
ментів і оформлена відповідним рішенням 
НКЦПФР, на підставі якого засновникам 
АТ або уповноваженій особі засновників 
видається тимчасове свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій. Після реєстрації 

випуску акцій у засновників АТ виникає 
право на їх розміщення.

На нашу думку, акції, як об’єкти май-
нових правовідносин, з’являються саме 
з моменту реєстрації випуску акцій. Про 
це свідчить той факт, що згідно із п.  13 
та п.  24 розділу  І Положення №  692 реє-
страція випуску акцій є підставою для 
внесення відповідної інформації до Дер-
жавного реєстру випусків цінних папе-
рів, а тимчасове свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій є підставою для присвоєння 
акціям міжнародного ідентифікаційного 
номера, укладення з Центральним депози-
тарієм цінних паперів договору про обслу-
говування випусків цінних паперів та 
оформлення й депонування тимчасового 
глобального сертифіката. Дана позиція 
(щодо моменту виникнення акцій) знахо-
дить свою підтримку і в юридичній літера-
турі [7, 165; 9, 178–179].

Наступним етапом процедури форму-
вання статутного капіталу при заснуванні 
АТ є закрите (приватне) розміщення акцій 
серед засновників товариства. Даний етап 
є одним із найважливіших у процесі фор-
мування статутного капіталу, оскільки від-
повідно до п. 19 ч. 1 ст. 2 Закону про АТ 
такий капітал утворюється із суми номі-
нальної вартості тільки розміщених акцій 
товариства. Саме на етапі розміщення 
акцій з’являється носій корпоративних 
прав за акціями – перший власник акцій.

Єдиним можливим способом розмі-
щення акцій при заснуванні АТ згідно 
із ч.  4 ст.  28 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» може бути 
розподіл акцій між засновниками това-
риства. Встановлюючи такий спосіб роз-
міщення, законодавець переслідує мету 
виключити можливі зловживання на 
даному етапі, оскільки засновники можуть 
використовувати заснування АТ для аку-
мулювання коштів інвесторів у своїх цілях 
[10, 146]. 
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Під час розміщення акцій кожен засно-
вник вносить в «спільний котел», який 
утворює статутний капітал, своє власне 
майно. А це, окрім всього іншого, означає, 
що засновник, набуваючи акції, позбав-
ляється свого індивідуального права влас-
ності на певні блага – гроші, речі в натурі 
та  ін. При цьому, майно, яке надійшло 
до статутного капіталу, знеособлюється. 
Якщо засновник, що вступив до АТ, вніс 
до статутного капіталу яке-небудь майно в 
натурі, то, наприклад, при ліквідації това-
риства він, як склалося із установлених 
нормативних положень та усталеної судо-
вої практики, уже не вправі на нього пре-
тендувати [11, 51].

Факт участі у розміщенні акцій при 
формуванні статутного капіталу АТ має 
важливе значення для кожного із засно-
вників товариства. Від розміру частки 
засновника в статутному капіталі АТ, який 
визначається вартістю його майнового 
вкладу до статутного капіталу, залежатиме 
у подальшому конкретний об’єм корпора-
тивних прав та обов’язків такої особи як 
акціонера товариства.

Оплату вартості акцій, що розміщу-
ються під час заснування АТ, засновники 
можуть здійснювати грошовими коштами, 
цінними паперами, майном і майновими 
правами, нематеріальними активами, що 
мають грошову оцінку.

При цьому, у юридичній літературі 
наголошується на можливих зловжи-
ваннях засновників під час розміщення 
акцій. Так, засновники мають можливість 
штучно завищувати ціни на акції, прак-
тично безконтрольно вносити як оплату 
за акції нематеріальні активи [12, 134; 
13, 756]. Нерідко виділяють навіть таке 
поняття як засновницький прибуток, 
який становить різницю між сумою цін 
акцій, проданих засновниками, і реаль-
ним капіталом, що стоїть за акціями. 
Засновники у подальшому можуть про-
давати акції вище їх номінальної вартості 

або здійснювати відчуження акцій за номі-
нальною вартістю, яка перевищує капі-
тал, реально вкладений до підприємства 
[14, 147].

Для мінімізації таких зловживань зако-
нодавцем у Законі про АТ внесено низку 
положень, згідно з якими:

 − оплата вартості акцій, що розміщу-
ються під час заснування АТ, не може 
здійснюватися борговими емісійними цін-
ними паперами, емітентом яких є засно-
вник, та векселями (абз. 1 ч. 1 ст. 11);

 − оплата вартості акцій, що розміщу-
ються під час заснування АТ, не може 
здійснюватися за ціною, нижчою від їх 
номінальної вартості, а також шляхом 
прийняття на себе зобов’язань з вико-
нання для товариства робіт або надання 
послуг (абз. 2 і 3 ч. 1 ст. 11);

 − ціна майна, що вноситься засновни-
ками АТ в рахунок оплати акцій това-
риства, повинна відповідати ринковій 
вартості цього майна, визначеній відпо-
відно до ст. 8 Закону про АТ (ч. 2 ст. 11);

 − до реєстрації звіту про результати роз-
міщення акцій засновник не має права 
відчужувати акції чи обтяжувати їх 
зобов’язаннями (абз. 2 ч. 3 ст. 11);

 − статутом АТ можуть встановлюватися 
обмеження щодо форм оплати акцій (крім 
заборони на оплату акцій грошовими 
коштами) (абз. 3 ч. 1 ст. 23).

Розміщення акцій повинно бути закін-
чено в строк, передбачений рішенням про 
їх розміщення, але не пізніше ніж про-
тягом двох місяців з дати початку укла-
дення договорів з першими власниками. 
Кожний засновник АТ повинен оплатити 
повну вартість придбаних акцій до дати 
затвердження результатів розміщення 
першого випуску акцій. 

Чинне законодавство приділяє оплаті 
акцій у процесі формування статутного 



О. В. Гарагонич

35

капіталу АТ настільки важливого зна-
чення, що у ряді випадків прямо вста-
новлює обмеження щодо набуття 
товариством, статутний капітал якого 
не повністю оплачений засновниками, 
правосуб’єктності та вчинення дій засно-
вниками поза процедурою заснування 
АТ. Так, згідно із ч.  3 ст.  11 Закону про 
АТ у разі несплати (неповної оплати) вар-
тості придбаних акцій до дати затвер-
дження результатів розміщення першого 
випуску акцій АТ вважається не заснова-
ним. Крім того, до оплати 50 відсотків ста-
тутного капіталу товариство не має права 
здійснювати операції, не пов’язані з його 
заснуванням.

Протягом трьох місяців з дати повної 
оплати акцій засновниками АТ установчі 
збори повинні затвердити результати при-
ватного розміщення акцій. Затверджений 
установчими зборами звіт про результати 
приватного розміщення акцій підлягає 
реєстрації у НКЦПФР.

Реєстрація звіту про результати при-
ватного розміщення акцій являє собою 
державну легітимацію уже самих угод з 
акціями по їх первинному розміщенню 
і служить безумовним підтвердженням 
факту розміщення акцій, фактичної кіль-
кості розміщених акцій, фактичної ціни 
розміщення, загального об’єму залу-
чених від розміщення коштів (емі-
сійного доходу) та іншої інформації, 
безпосередньо пов’язаної з проведеним 
розміщенням, включення якої до звіту є 
обов’язковим відповідно до чинного зако-
нодавства [15, 19].

Для реєстрації звіту про результати 
приватного розміщення акцій новоство-
рене АТ має подати передбачені розді-
лом ІІІ Положення №  692 документи 
до НКЦПФР. Документи повинні бути 
подані товариством не пізніше 15 днів 
з дня державної реєстрації статуту АТ в 
органах державної реєстрації.

Рішення про реєстрацію або про від-
мову в реєстрації звіту про результати при-
ватного розміщення акцій приймається 
НКЦПФР протягом 15 днів після дня 
отримання заяви та всіх необхідних доку-
ментів для реєстрації звіту про результати 
приватного розміщення акцій. Одночасно 
з одним примірником зареєстрованого 
звіту про результати приватного розмі-
щення акцій товариству видається свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій.

Реєстрація звіту про результати приват-
ного розміщення акцій є підставою для 
внесення відповідної інформації до Дер-
жавного реєстру випусків цінних папе-
рів. Саме після реєстрації НКЦПФР 
звіту про результати розміщення акцій та 
видачі свідоцтва про реєстрацію випуску 
акцій відповідно до ч.  10 ст.  6 Закону 
України «Про цінні папери та фондовий 
ринок» дозволяється обіг акцій. Таким 
чином, якщо під час приватного розмі-
щення засновники АТ набувають право 
власності на акції, то після реєстрації звіту 
про результати приватного розміщення 
акцій – можливість розпоряджатися цим 
правом.

У подальшому, після заснування АТ 
процес формування статутного капіталу 
може продовжуватися шляхом збільшення 
статутного капіталу внаслідок емісії акцій. 
Збільшення статутного капіталу АТ може 
здійснюватися шляхом підвищення номі-
нальної вартості акцій або розміщення 
додаткових акцій існуючої номінальної 
вартості відповідно до Порядку збіль-
шення (зменшення) статутного капіталу 
публічного або приватного акціонерного 
товариства, затвердженого рішенням 
НКЦПФР №  822 від 14  травня 2013  р. 
[16]. Збільшення статутного капіталу АТ 
у зв’язку з приєднанням до нього іншого 
(інших) АТ здійснюється відповідно до 
Порядку здійснення емісії та реєстра-
ції випуску акцій акціонерних товариств, 
які створюються шляхом злиття, поділу, 
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виділу чи перетворення або до яких здій-
снюється приєднання, затвердженого 
рішенням НКЦПФР №  520 від 9  квітня 
2013 р. [17].

Джерелами формування статутного 
капіталу АТ в залежності від способу та 
підстав його збільшення у такому разі 
можуть бути: 

 − додаткові внески; 

 − додатковий капітал або його частина 
(крім банків і небанківських фінансових 
установ); 

 − прибуток АТ або його частина; 

 − майно товариства, яке приєднується до 
АТ.

Висновки. Підводячи підсумки, слід 
наголосити на тому, що у чинному зако-
нодавстві України нормативне визна-
чення поняття «формування статутного 
капіталу АТ» відсутнє, хоча процес фор-
мування статутного капіталу є основопо-
ложним для створення і діяльності даного 
виду господарських організацій. 

Проведений аналіз дає підстави сфор-
мулювати визначення поняття «форму-
вання статутного капіталу» як внесення 
грошових та матеріальних внесків до 

складу майна АТ шляхом оплати першими 
власниками акцій, які розміщуються при 
заснуванні АТ або при збільшенні його 
статутного капіталу.

Ураховуючи значення, яке форму-
вання статутного капіталу має для ство-
рення і подальшого функціонування 
АТ як суб’єкта господарювання, а також 
увагу, яку законодавець приділяє фор-
мування статутного капіталу (регламен-
тація порядку реєстрації випуску акцій 
при заснуванні АТ, встановлення вимоги 
оплати засновниками повної вартості 
придбаних акцій до дати затвердження 
результатів розміщення першого випуску 
акцій та ін.), вважаємо, необхідно законо-
давчо закріпити поняття «формування 
статутного капіталу АТ». 

Подальший розвиток правового регу-
лювання формування статутного капіталу 
АТ в Україні, на нашу думку, необхідно 
здійснювати у напрямі його адаптації до 
права ЄС на основі загальновизнаних 
європейських стандартів, створення умов 
для залучення до формування статут-
ного капіталу АТ іноземних інвесторів, у 
т.ч.  шляхом розміщення акцій вітчизня-
них товариств за межами України, вирі-
шення проблеми очищення ринку від АТ 
з ознаками фіктивності.
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Formation of the authorized capital of the Joint Stock Company

Garagonych O. V.
Abstract: This article explores the theoretical and practical legal issues the authorized cap-

ital of joint stock companies in Ukraine. Special attention is paid to the definition of “the 
authorized capital of Joint Stock Companies” and the analysis procedure the authorized capi-
tal as property legal basis of economic company, through closed (private) shares.

Research includes an analysis of the legal principles of statutory capital formation at the 
base of Joint Stock Companies.

Initial conditions the authorized capital of the particular Joint Stock Company defined in 
the approved assembly founders’ decision on closed (private) shares.

Defined conditions of the founders of the authorized capital of the company require 
approval from the state, which is in the form of registration of the authorized state body issu-
ing shares.

The next step in the authorized capital of the procedures in establishing Joint Stock Com-
pany is closed (private) shares. The only way to put shares at the base of the company may be 
a distribution of shares among the founders of the company. This article analyzes the possible 
abuse of the founders during placement, and legal mechanisms to minimize them.

Constituent Assembly approved a report on the results of the private placement is subject 
to registration in NSSMC.

After the founding Joint Stock Company authorized capital formation process can pro-
ceed by increasing the share capital as a result of the share issue.

According to the study the definition of the concept of “formation of the authorized capi-
tal of the company” as making money and material contributions of the property company by 
paying the first shareholders that are placed at the base of the company or an increase in its 
share capital.

Keywords: Joint Stock Company, the authorized capital, shares placement, establishment 
of Joint Stock Companies, formation of the authorized capital.

  

Формирование уставного капитала акционерных обществ

Гарагонич А. В.
Резюме: В статье исследуются теоретические и практические правовые вопросы 

формирования уставного капитала акционерных обществ в Украине. Особое внимание 
уделяется проблеме определения понятия «формирование уставного капитала акци-
онерных обществ», а также анализу порядка формирования уставного капитала, как 
имущественной основы хозяйственной правосубъектности акционерного общества, 
путем закрытого (частного) размещения акций.

Ключевые  слова: акционерное общество, уставный капитал, акции, размещение 
акций, основание акционерных обществ, формирование уставного капитала.
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Одним із елементів адміністрування податків є 
організація консультаційно-роз’яснювальної 
роботи, під час якої платникам податків нада-

ються консультації з питань практичного застосу-
вання окремих норм податкового законодавства, 
визначення бази оподаткування та розрахунку 
податків і зборів, оптимізації податкових витрат, 
здійснення податкового планування, мініміза-
ції ризиків виникнення конфліктів з податковими 
органами тощо.

Консультаційно-роз’яснювальна робота як 
напрям податкового адміністрування здійсню-
ється у багатьох зарубіжних країнах. Так, у США 
при Службі внутрішніх доходів створено управ-
ління консультування й обслуговування, у Великій 
Британії – це проявляється в можливості отри-
мати індивідуальні консультації в єдиній національ-
ній телефонній службі або через Інтернет, у Швеції 
– консультативна і масово-роз’яснювальна робота 
проводиться переважно через комп’ютерну мережу, 
у Франції – платники податків інформуються про 
послуги податківців через громадські організації, 
зустрічі консультації, телевізійні передачі тощо. В 
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Україні, на жаль, поки що не створенні 
належні умови для надання податкових 
консультацій і не налагоджено в достат-
ній мірі зв’язок податкових органів з 
населенням.

Дослідженню змісту і значення надання 
адміністративних послуг у різних сфе-
рах державного управління, зокрема й у 
сфері оподаткування, приділялася увага 
у працях В.  Б.  Авер’янова, О.  О.  Бан-
дурки, І.  П.  Голосніченка, В.  К.  Колпа-
кова, О. В. Кузьменко, М. П. Кучерявенка, 
А.  О.  Селіванова, Л.  Л.  Тарангул та інших 
науковців. Водночас, питання надання кон-
сультативних послуг у сфері оподаткування 
не знайшло свого належного висвітлення в 
юридичній літературі. До того ж у зв’язку із 
започаткуванням нового етапу податкової 
реформи нагальною є розробка й впрова-
дження механізму партнерських відносин 
між податковими органами та платниками 
податків. Адже акцент у роботі податко-
вих органів більшості розвинених країн 
зміщено з позиції контролю на позицію 
партнерства. Тому мета цієї статті – проа-
налізувати стан надання територіальними 
органами Державної фіскальної служби 
України (ДФС України) консультативно-
роз’яснювальної роботи та сформулювати 
пропозицій щодо порядку її удосконалення 
як складової сучасної державної політики у 
сфері оподаткування.

Органи ДФС України територіаль-
ного рівня відповідно до покладених на 
них завдань надають податкові консуль-
тації та проводять їх періодичне узагаль-
нення, а за погодженням з Міністерством 
фінансів України затверджують узагаль-
нюючі податкові консультації (підп. 32–33 
п.  3 Положення «Про Державну фіс-
кальну службу України» [1]). Крім того, ці 
органи проводять в межах повноважень, 
передбачених законом, консультаційну 
роботу з підготовки міжнародних догово-
рів з питань, що належать до компетенції 
ДФС (підп. 86 п. 3 вказаного Положення).

Для розгляду наукових рекомендацій та 
проведення фахових консультацій з осно-
вних питань діяльності у ДФС можуть 
утворюватися постійні або тимчасові кон-
сультативні, дорадчі та інші допоміжні 
органи. Рішення про утворення чи лікві-
дацію колегії, інших постійних або тимча-
сових консультативних, дорадчих та інших 
допоміжних органів, а також про їх кіль-
кісний та персональний склад приймає 
Голова ДФС (п. 13 вказаного Положення).

Основною метою консультативно-
роз’яснювальної роботи, що проводиться 
територіальними органами ДФС України, 
є: роз’яснення податкового законодав-
ства, інформування про діяльність органів 
ДФС України, надання платникам подат-
ків необхідної правової допомоги, ство-
рення ефективних механізмів партнерства 
з громадськими інституціями, забезпе-
чення участі громадськості у формуванні 
та реалізації державної податкової полі-
тики, вдосконалення взаємодії платників 
податків і податківців, запобігання пору-
шенням податкового законодавства, забез-
печення повноти і своєчасності сплати 
податків до бюджетів усіх рівнів, прове-
дення відкритої, прозорої для суспільства 
податкової політики.

У межах проведення консультативно-
роз’яснювальної роботи органами ДФС 
України надають платникам податків пев-
ний перелік послуг, зокрема: податкові 
консультації за зверненням платників 
податків; надання відповідей на письмові 
запити; надання інформації щодо вико-
нання планів, пов’язаних з основними 
питаннями економічної та контрольної 
роботи податкових органів (у тому числі 
в мережі Інтернет); проведення семіна-
рів, практикумів (тренінгів) для платни-
ків податків з питань застосування норм 
податкового законодавства; організація 
зв’язку з платниками податків.

Згідно з підп.  17.1.1 п.  17.1 ст.  17 
Податкового кодексу України платники 
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податків мають право безоплатно отри-
мувати у контролюючих органах, у тому 
числі і через мережу Інтернет, інформа-
цію про податки та збори і нормативно-
правові акти, що їх регулюють тощо [2]. 
Стаття 52 Кодексу надає право плат-
нику податків звернутися за допомогою 
до контролюючого органу щодо надання 
йому безоплатної податкової консультацій 
з питань практичного застосування окре-
мих норм податкового законодавства. У 
підп. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14 Кодексу подат-
кову консультацію визначено, як допо-
могу контролюючого органу конкретному 
платнику податків. Тому така консульта-
ція має індивідуальний характер і може 
використовуватися винятково платником 
податків, якому її надано (п.  52.2 ст.  52 
Кодексу).

За вибором платника податків консуль-
тація надається в усній, письмовій або 
електронній формі. Наприклад, податкові 
консультації, які не потребують додат-
кового вивчення змісту вимог закону, 
можуть надаватися також в усній формі. 
Такі консультації надаються, як правило, 
з питань з якими платники податків звер-
таються найчастіше: оформлення декла-
рацій, переліку необхідних документів, 
строків та порядку подання звітності 
тощо.

На практиці зустрічаються випадки, 
коли ДФС України відмовляють у наданні 
індивідуальної податкової консультації 
на тій підставі, що, на думку контролюю-
чого органу, питання щодо якого надій-
шов запит не стосується сфери діяльності 
платника податків, що звернувся або ж 
не стосується оподаткування одержува-
них їм доходів. Альтернативою є пропо-
зиція податкових органів (найчастіше 
вищого рівня) звернутися платнику 
податків в ДПІ за місцем реєстрації. При 
цьому однією з умов отримання індивіду-
альної податкової консультації іноді вису-
вається надання податківцям додаткової 

інформації, пов’язаної з конкретними 
обставинами, щодо яких особа звернулася 
за консультацією. Як приклад такої від-
мови можна навести лист ДПА в м. Києві 
від 08.07.2011 р. № 1008/К/31–607 [3].

Можливо проблема полягає в тому, що, 
по-перше, ст.  52 Податкового кодексу 
України не містить чіткої імператив-
ної норми, яка б вказувала на обов’язок 
контролюючого органу надавати індивіду-
альну податкову консультацію платникам 
податків.

По-друге, у ст.  52 Кодексу не вказано 
до якого саме контролюючого органу з 
урахуванням ієрархії органів ДФС Укра-
їни платник податків може безпосеред-
ньо звернутися за допомогою в наданні 
консультації. Оскільки до субордина-
ції бажання платника податків отримати 
відповідь від контролюючого органу не 
прив’язане, то він може звернутися до 
органу ДФС будь-якого рівня. У Кодексі 
також не встановлено ніякої послідов-
ності надання запитів. Водночас податкові 
органи центрального та територіального 
рівнів тісно взаємодіють в багатьох питан-
нях поточного адміністрування подат-
ків. Орган одного рівня може надати 
податкову консультацію з питань подат-
ків, які адмініструються органом іншого 
рівня. Поширеною є й практика спільного 
податкового консультування податковими 
органами різних рівнів.

По-третє, у ст. 41 Податкового кодексу 
України, де йдеться про повноваження 
органів ДФС України, є посилання на 
інші нормативно-правові акти (насам-
перед, це Постанова Кабінету Міністрів 
України про «Державну фіскальну службу 
Украї ни»). Слід зазначити, що до повно-
важень ДФС України входить роз’яснення 
правил застосування податкового законо-
давства з питань адміністрування подат-
ків і зборів, контроль за сплатою яких є 
компетенцією контролюючого органу до 
котрого звернувся платник податку за 
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допомогою (підп.  14.1.172 п.  14.1 ст.  14, 
підп.  191.1.28 п.  191.1 ст.  191 Кодексу), а 
також застосування іншого законодав-
ства, контроль за додержанням якого 
покладено на цей же контролюючий орган 
(наприклад, валютне законодавство).

Отже, якщо запит платника податків 
не стосується оподаткування тими подат-
ками і зборами, сплату яких контролює 
орган ДФС, чи нормативно-правового 
акта з питань адміністрування податків, то 
контролюючий орган має право не нада-
вати податкову консультацію, перенапра-
вивши запит до компетентного органу. В 
іншому випадку у контролюючого органу 
немає законних підстав відмовляти плат-
нику податків у наданні індивідуальної 
податкової консультації. Більше того, в 
Податковому кодексі України не вказано, 
що контролюючий орган, до якого плат-
ник податку направив запит про індивіду-
альну податкову консультацію, має право 
на власний розсуд визначати актуальність 
питання для поточної діяльності запиту-
вача або пов’язаність поставлено питання 
з реально здійснюваною операцією.

По-четверте, законодавство не перед-
бачає як умову для отримання індивіду-
альної податкової консультації обов’язок 
платника податків надавати контролюю-
чому органу будь-яку додаткову інформа-
цію про обставини здійснення операції, 
що стала причиною запиту. Така вимога 
податківців є неправомірною.

Податкові консультації можуть надава-
тися не лише в індивідуальному порядку 
(тобто містити конкретні відповіді на запит 
конкретного платника), але і невизначе-
ному колу платників податків. Йдеться, 
насамперед, про узагальнюючі податкові 
консультації, які підлягають опубліку-
ванню в офіційних виданнях. Так, згідно 
з пп.  52.6 1 ст.  52 Податкового кодексу 
України центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реа-
лізує державну податкову і митну політику 

проводить періодичне узагальнення подат-
кових консультацій, які стосуються значної 
кількості платників податків або значної 
суми податкових зобов’язань, та затвер-
джує наказом узагальнюючі податкові кон-
сультації, які підлягають оприлюдненню, у 
тому числі за допомогою Інтернет-ресур-
сів. Крім того, у підп. 14.1.173 п. 14.1 ст. 14 
Кодексу вказано, що узагальнююча пись-
мова податкова консультація – це опри-
люднення позиції контролюючого органу, 
що склалася за результатами узагальнення 
податкових консультацій, наданих платни-
кам податків.

Також контролюючі органи у сфері 
оподаткування надають так звані масові 
податкові консультації, або консульта-
ції в порядку масово-роз’яснювальної 
роботи. Така робота проводиться з 
метою нагадування платникам про спосіб, 
строки і порядок виконання податкового 
обов’язку, роз’яснення окремих норми 
податкового законодавства та у разі суттє-
вих змін податкового законодавства. Осо-
бливою формою масового консультування 
є організація публічних виступів (у формі 
інтерв’ю, круглих столів, гарячих телефон-
них ліній, оприлюднення аналітичних 
оглядів тощо) фахівців податкових орга-
нів через засоби масової інформації (теле-
бачення, радіо, пресу, мережу Інтернет), в 
яких надається інформація про правила 
(порядок) виконання окремих положень 
податкового законодавства.

Як відомо, Податковий кодекс Укра-
їни дає істотні гарантії платнику податків 
– він не може бути притягнутий до відпо-
відальності, якщо діяв відповідно до інди-
відуальної (наданої йому у письмовій або 
електронній формі) або оприлюдненої 
узагальнюючої податкової консультації 
навіть у випадку, коли в майбутньому така 
податкова консультація була змінена чи 
скасована. Це положення значно посилює 
відповідальність податкових органів за 
якість наданих податкових консультацій.
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Однак такий корисний і важливий 
інструмент на практиці часто не виправ-
довує покладених на нього сподівань, 
адже отримати по-справжньому корисну і 
застосовну консультацію досить складно. 
Нерідко отримані податкові консульта-
ції або висловлюють позицію податко-
вого органу, засновану на фіскальному 
підході та однобічній інтерпретації норм 
податкового законодавства не на користь 
платника, або замість висновків контр-
олюючого органу по суті поставлених 
питань місять лише перелік норм чинного 
законодавства.

У підп.  17.1.7 п.  17.1 ст.  17 закріплено 
право платника податків оскаржувати в 
порядку, встановленому законом, надані 
контролюючими органами податкові кон-
сультації (як індивідуальні, так і узагаль-
нюючі). Крім того, згідно з абз.  1 п.  53.3 
ст. 53 Податкового кодексу Украї ни плат-
ник податків може оскаржити до суду як 
правовий акт індивідуальної дії подат-
кову консультацію контролюючого 
органу, викладену в письмовій або елек-
тронній формі, яка, на думку такого плат-
ника податків, суперечить нормам або 
змісту відповідного податку чи збору. 
При цьому, як зазначено у листі Мініс-
терства юстиції України від 22.04.2011 р., 
№  6785-0-26-11-8.2, індивідуальна подат-
кова консультація, якщо вона не збігається 
з думкою органу вищого рівня, не може 
бути самостійно відкликана, змінена чи 
скасована органом, яким вона надавалась, 
або іншим органом (листом ДПФ Укра-
їни), адже ніякий орган не може само-
стійно привласнити собі права і функції, 
якими наділяються судові інстанції [4]. 
Також податковою консультацією можна 
скористатися в якості захисту від пре-
тензій самих податківців при перевірках, 
якщо зміст такої індивідуальної податко-
вої консультації – нефіскальний (п.  53.1 
ст. 53 Кодексу).

Вбачається, що найкраща для платника 
податків ситуація, з точки зору можли-
вості оскарження податкової консульта-
ції, – це коли консультація дійсно містить 
неправильне тлумачення тих чи інших 
норм податкового законодавства. У цьому 
випадку результат розгляду справи зале-
жатиме від того, наскільки обґрунтовані 
позиція позивача і суть самого питання. 
Предметом судового дослідження у такій 
категорії справ є перевірка судом відпо-
відності наданої податковим органом кон-
сультації нормам чинного законодавства. 
Способом захисту порушеного права при 
оскарженні податкової консультації буде 
позов про визнання консультації недій-
сною. На практиці іноді зустрічаються 
позови про скасування податкової кон-
сультації та про визнання незаконними 
дій з її підготовки, що є неправильним. 
Платнику також не варто просити суд 
зобов’язати контролюючий орган надати 
нову податкову консультацію з ураху-
ванням висновків суду. Судова практика 
єдина в думці, що такі позовні вимоги не 
підлягають задоволенню, адже є заявле-
ними передчасно, оскільки саме визнання 
судом податкової консультації недійсною є 
підставою для надання нової консультації. 
У той же час на момент звернення пози-
вача підстав для надання нової податкової 
консультації не існує, і тому такі вимоги 
задоволенню не підлягають.

Наслідками оскарження податкової 
консультації в суді вбачаються два можли-
вих варіанти: 1) відмова в позові, з ураху-
ванням того, що податкова консультація 
відповідає нормам чинного законодавства 
й, відповідно, немає підстав для визна-
ння її недійсною; 2)  задоволення позову 
та визнання такої консультації недій-
сною, якщо суд встановить, що норми 
законодавства дійсно були роз’яснені 
податковим органом неправильно. При 
цьому в абз.  1 п.  53.3 ст.  53 Податкового 
кодексу України вказано, що визнання 
судом податкової консультації недійсною 
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є підставою для надання нової податко-
вої консультації, втім уже з урахуванням 
висновків суду з конкретного питання. У 
зв’язку з цим висновки адміністративного 
суду, покладені в основу судового рішення 
про визнання недійсною податкової кон-
сультації, повинні бути також відображені 
у новій консультації податкового органу, 
підготовленої в силу п.  53.3 ст.  53 Подат-
кового кодексу України.

На жаль, Податковий кодекс України 
не містить положення про те, яка з подат-
кових консультацій має більшу юридичну 
силу – індивідуальна чи узагальнююча. Вба-
чається, що за наявності двох різних пози-
цій, викладених у вказаних консультаціях 
пріоритет має індивідуальна податкова 
консультація. Це пояснюється тим, що, 
по-перше, індивідуальна податкова кон-
сультація є правовим актом індивідуальної 
дії на відміну від узагальнюючої, яка міс-
титься у листах контролюючих органів та 
не обов’язкова для застосування платни-
ками податків. Листи ДФС України є служ-
бовою кореспонденцією, відносяться до 
внутрішньовідомчого листування. Отже, 
листи ДФС України не є нормативно-пра-
вовими актами і мають роз’яснювальний, 
інформаційний та рекомендаційний харак-
тер. Аналогічну думку викладено в лис-
тах Міністерства юстиції України від 
22.04.2011  р. №  6785-0-26-11-8.2 [4] та 
від 28.04.2011  р. №  3915-0-4-11/101 [5]. 
По-друге, виходячи з принципу презумп-
ції правомірності рішень платника подат-
ків, закріпленого у підп.  4.1.4 п.  4.1 ст.  4 
ПК України платник податку може вико-
ристовувати будь-яку з цих податкових 
консультацій.

Як відомо, у світі існують дві форми 
регулювання діяльності податкових кон-
сультантів – система державного регулю-
вання і саморегулювання. Вбачається, що 
найоптимальнішою моделлю функціону-
вання ринку послуг з податкового кон-
сультування є система саморегулювання, 

яка діє в низці країн ЄС і передбачає 
добровільне отримання статусу податко-
вого консультанта та участь у громадських 
організаціях податкових консультантів.

Наразі податкове консультування в 
Україні в цілому характеризується певною 
свободою і саморегулюванням та розвива-
ється переважно за рахунок надання таких 
послуг фахівцями юридичних фірм чи 
адвокатських бюро, тобто є однією зі сфер 
юридичної практики (до речі для біль-
шості юридичних фірм на Україні такий 
вид послуг є основним), а також спеціалі-
зованими компаніями або підрозділами 
в компаніях, які займаються таким кон-
сультуванням. Тому надання консультацій 
(відповідно до підп. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14, 
ст. 52 і 53 Податкового кодексу України) – 
лише одна з багатьох функцій податкових 
консультантів.

Ринок податкового консультування 
як інструмент податкового адміністру-
вання в Україні фактично вже склався, і 
тепер завдання полягає в тому, щоб зро-
бити його цивілізованим. Однією з най-
важливіших умов розвитку цього ринку є 
його правове регулювання та інституційне 
оформлення. Слід прийняти спеціаль-
ний закон про податкове консультування 
під умовною назвою «Про податкові 
консультації», яким урегулювати про-
цедуру підготовки та надання податко-
вих консультацій відповідно до ст.ст.  52, 
53 Податкового кодексу України з метою 
уникнення можливих «непорозумінь» 
у відносинах платників податків і контр-
олюючих органів. Водночас, віднесення 
податкових консультацій до переліку адмі-
ністративних послуг, удосконалення про-
цедури надання таких консультацій має 
бути одним із пріоритетних напрямків у 
зміні підходів до процесу адміністрування 
податків. Також необхідно розробити 
стандарти податкового консультування 
задля того, щоб по всій Україні плат-
ники податків на одні й ті самі питання 
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отримували однакові відповіді. При цьому 
особливу увагу слід приділити підготовці 
фахівців з податкового консультування.

Виходячи з викладеного можна зро-
бити такі висновки.

1. Надання податкових консультацій 
є важливим напрямом практичної реалі-
зації адміністрування податків. Саме при 
організації цього виду податкової роботи 
забезпечується формування цивілізованих 
податкових відносин, підвищується рівень 
свідомої сплати податків платниками, 
формується податкова культура населення. 
Означене сприяє законослухняності плат-
ників податків, зменшенню ненавмисних 
податкових порушень і, як наслідок, зрос-
танню податкових надходжень до бюдже-
тів усіх рівнів.

2. Консультативно-роз’яснювальну 
роботу з платниками податків необхідно 
налагодити таким чином, щоб податкові 
органи надавали послуги безкоштовно, 
цілодобово сім днів на тиждень, на різних 
мовах і через електронні мережі (напри-
клад, консультували щодо заповнення 
декларацій та їх подання).

3. Варто поширити взаємодію з питан-
нях поточного адміністрування податків 
податковими органами центрального та 
територіального рівнів, зокрема об’єднати 
зусилля у підготовці (підвищенні кваліфі-
кації) приватних юристів і консультантів 
з питань оподаткування, а також у реалі-
зації промо-акцій, спрямованих на під-
вищення рівня добровільної i своєчасної 
сплати податків, знань податкового зако-
нодавства та зменшення проявів його 
порушень.

4. У сфері адміністрування податків до 
адміністративних послуг слід віднести й 
надання податкових консультацій. Визна-
чення змісту, порядку надання податкової 
консультації як адміністративної послуги, 
має стати значним чинником формування 
партнерських відносини між платником 

податків і податковим органом, зрос-
тання довіри до податкових органів та їх 
діяльності, підвищення якості податкових 
консультацій.

5. Податкова консультація є одним 
із інструментів захисту платника подат-
ків, що надає йому можливість заздалегідь 
з’ясувати позицію контролюючого органу 
і не допустити помилок в податковому 
обліку, а отже, уникнути можливих про-
блем. Метою податкових консультацій є 
сприяння належному виконанню платни-
ками податків, зборів, податковим аген-
тами та іншими особами виконанню 
обов’язків, передбачених законодавством.

6. Закріплення адміністративно-пра-
вового статусу податкового консультанта 
як учасника податкових відносин дозво-
лить знизити невизначеність законодав-
ства і правозастосовної практики, а також 
мінімізує загальне сприйняття платниками 
податків податкової системи як несправед-
ливої. Залучення податкових консультантів 
до процесу взаємодії податкових органів і 
платників податків дозволить підвищити 
ефективність адміністрування податків 
за рахунок дотримання балансу прав і 
обов’язків та сприятиме позбавленню плат-
ників податків зайвого адміністративного 
впливу і збереженню за податковими орга-
нами достатніх повноважень з контролю за 
дотриманням законодавства.

7. Варто у Податковому кодексі Укра-
їни встановити відповідальність контро-
люючих органів за ненадання податкової 
консультації протягом 30 календарних 
днів з дня отримання звернення від плат-
ників податків.

Перспективним у подальшому є нау-
кова розробка питань, пов’язаних з дослі-
дженням зарубіжного досвіду надання 
податкових консультацій податковими 
органами та визначення можливостей 
його використання в діяльності терито-
ріальних органів Державної фіскальної 
служби України.
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The Problem of improving advisory and advocacy by territorial 
Agencies Of The State Fiscal Service Of Ukraine

Teremetskyi V. I.
Abstract: The essence and significance of advisory and advocacy work of the State Fiscal 

Service of Ukraine as the direction of tax administration are considered in the article.
The objective of the article – is to analyze the state of providing advisory advocacy work to 

territorial agencies of the State Fiscal Service of Ukraine and to formulate propositions con-
cerning the procedure of its improvement as a component of the modern state policy in the 
field of taxation.
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Such forms of tax advisory consultation as oral, written and electronic are specified. It is 
noted that the objective of tax advisory consultation is to promote proper performance of 
fees by taxpayers, performance of duties prescribed by law by tax agents and other persons.

The author has characterized the types of tax advisory consultation such as: individual, 
containing answers to the request of a specific taxpayer; summarizing aimed at indefinite 
range of taxpayers; and mass, which are provided in the procedure of mass and explanatory 
work.

The reasons, when the State Fiscal Service of Ukraine refuses to provide individual tax 
advisory consultation, are found out. It is emphasized that in case of the presence of two 
different positions stated in the individual and summarizing tax advisory consultation the 
priority has individual tax advisory consultation. The author has researched two forms of reg-
ulation of the activity of tax consultants: the system of state regulation and self-regulation. It 
is indicated that the most optimal model of services market functioning in the sphere of tax 
consulting is the system of self-regulation, which operates in a number of EU countries and 
provides voluntarily getting the status of a tax consultant and participation in public organi-
zations of tax consultants. The types of services provided to the taxpayers by the agencies of 
the State Fiscal Service of Ukraine within the advisory and advocacy work are determined. 
The author has offered to set liability of supervisory agencies for not providing tax advisory 
consultation during 30 days after receiving appeals from taxpayers.

Keywords: tax advisory consultation, administrative services, advisory and advocacy, part-
nership relations.

  

Проблема совершенствования консультативно-
разъяснительной работы территориальными органами 
государственной фискальной службы Украины

Теремецкий В. И.
Резюме: В статье рассмотрены сущность, виды и значение консультационно-разъ-

яснительной работы органов Государственной фискальной службы Украины как 
направления налогового администрирования. Исследованы две формы регулирова-
ния деятельности налоговых консультантов: система государственного регулирова-
ния и саморегулирования, а также виды услуг, предоставляемых налогоплательщикам 
органами Государственной фискальной службы Украины в рамках проведения консуль-
тативно-разъяснительной работы. Сформулированы предложения по совершенствова-
нию порядка предоставления налоговых консультаций.

Ключевые слова: налоговые консультации, административные услуги, консульта-
тивно-разъяснительная работа, партнерские отношения.
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Цикл транспортного процесу являє собою комп-
лекс трьох елементів: навантаження, перемі-
щення та вивантаження вантажу. Кожен із 

вказаних елементів в свою чергу складається із опе-
рацій та робіт, які виконуються в процесі підготовки, 
організації та безпосереднього здійснення переве-
зень. Відносини між підприємствами, організаціями, 
фізичними особами – суб’єктами підприємниць-
кої діяльності з органами залізничного транспорту 
з приводу транспортування вантажів опосередко-
вуються договором перевезення. Однак останній не 
охоплює всього комплексу відносин, які складаються 
між його учасниками. Більше того, на думку А.  І. 
Хаснутдінова «виконання основного зобов’язання 
неможливо без допоміжного, оскільки в самому 
характері дій закладена необхідність виконання 
цілого ряду додаткових операцій, які організаційно 
завершують (оформлюють) весь процес доставки. 
Зв’язок основного і допоміжного зобов’язання має 
характер взаємозалежності: якщо нормальне станов-
лення і розвиток основного зобов’язання залежить 
від успішного виконання допоміжного, то існування 
останніх поза перевізного правовідношення взагалі 
немає сенсу» [5, 23]. 

Наряду з договором перевезення, який опосеред-
ковує виконання основної операції транспортного 

Правова природа договору про 
експлуатацію залізничної під’їзної 

колії і договору на подачу та 
забирання вагонів
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циклу, укладаються договори допоміж-
ного характеру, серед яких найбільшого 
розповсюдження в господарській прак-
тиці набули договори про експлуатацію 
залізничної під’їзної колії та договори про 
подачу та забирання вагонів.

Питання про правову природу дого-
вору про експлуатація залізничної 
під’їзної колії і договору про подачу та 
забирання вагонів залишається предме-
том дискусії. Узагальнюючи висловлені з 
даного питання точки зору можна умовно 
виділити три підходи:

1. Як договори про надання послуг і 
навіть в деяких випадках як договори під-
ряду. Такі пропозиції зокрема вносять 
М.  К. Александров-Дольник визначаючи 
вказані договори як «різновид договору 
підряду у формі надання послуг» [6,  8], 
та А.  П. Потапов – «самостійні дого-
вори про надання господарських послуг» 
[7, 12].

2. В свою чергу, такі автори як 
М. А. Тарасов [8], Г. Б. Астановський [9], 
В.  А.  Єгіазаров [10] є прибічниками кла-
сифікації договорів про експлуатацію 
залізничної під’їзної колії і договорів про 
подачу та забирання вагонів як самостій-
ного виду договорів «особливого роду», 
«особливого виду».

3. Як різновид організаційних догово-
рів розглядають вказані договори 
А.  М.  Романович [11], В.  І.  Сухинін [12], 
В.  В.  Вітрянський вважає, що вони «по-
вністю охоплюються змістом договору 
про організацію перевезень» [13, 350]. 

Загальні положення щодо експлуата-
ційної роботи на залізничних під’їзних 
коліях, взаємовідносин залізниць і власни-
ків колій передбачені ст. 21 Закону Укра-
їни «Про залізничний транспорт» [1] 
і розділом 4 Статуту залізниць України 
[2] (далі – СЗУ). Детальну регламента-
цію відповідних відносин дають затвер-
джені Міністерством транспорту України 

21 листопада 2000 р. на підставі ст. 5 Ста-
туту залізниць України Правила обслуго-
вування залізничних під’їзних колій (далі 
– Правила обслуговування) [3]. Крім того, 
експлуатація під’їзних колій регулюється 
іншими нормативними актами, які мають 
як загальне, так і спеціальне значення. До 
них відноситься насамперед наказ Мініс-
терства транспорту України від 15 листо-
пада 1999 р. «Про затвердження Збірника 
тарифів на перевезення вантажів заліз-
ничним транспортом у межах України та 
пов’язані з ними послуги та Коефіцієнтів, 
що застосовуються до Збірника тарифів на 
перевезення вантажів залізничним тран-
спортом у межах України та пов’язані з 
ними послуги» [4], яким встановлюються 
порядок нарахування та розміри зборів за 
подачу та забирання вагонів, вантажно-
розвантажувальної, маневрової роботи 
тощо.

Проте, вважаємо, що використання 
термінів і документів, які характерні для 
правового регулювання зобов’язань про 
надання послуг само по собі не діє підстав 
для висновку про правову природу даних 
договорів. 

Слід відмітити, що вказані нормативно-
правові акти, що регулюють дану сферу 
суспільних відносин неодноразово вказу-
ють саме на обслуговування. Більш того, 
документи, що використовують сторони 
для фіксації окремих етапів розвитку своїх 
відносин також характерні для догово-
рів про надання послуг. Примірні форми 
цих договорів (Додатки № 1–3, 5 до Пра-
вил обслуговування) передбачають стяг-
нення плати за користування вагонами. 
Також вказані договори можуть містити 
умови про плату за користування заліз-
ничними під’їзними коліями, однак це не 
означає, що вказані договори є різнови-
дом договорів майнового найму (оренди). 
Примірними договорами передбача-
ється також плата за маневрову роботу, 
однак це також не означає, що договори, 
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які розглядаються, можна віднести до 
договорів підряду. У вказаних норма-
тивно-правових актах слова «послуги» 
та «обслуговування» вживаються в кон-
тексті, що має на увазі або «послуги з 
перевезення», які регулюються окремим 
договором перевезення, або «технічне 
обслуговування», що передбачає комп-
лекс організаційно-технічних заходів, але 
не як договір про надання послуг. Таким 
чином, слід відмітити, що ознака цільової 
направленості договору є основним сис-
темним фактором, у зв’язку з чим являє 
інтерес правова мета, яку переслідують 
сторони договорів, що розглядаються. 

Отже, правова мета організаційного 
договору направлена на стабілізацію від-
носин сторін, оптимізація їх відносин, 
підвищенню економічної ефективності 
існуючих відносин. 

Вважаємо, що аналіз змісту Типових 
договорів про експлуатацію залізничної 
під’їзної колії і на подачу та забирання 
вагонів дозволяє стверджувати про їх від-
повідність вищевказаній правовій меті. 
Про це свідчить і тривалий характер від-
носин сторін і немайновий характер 
зобов’язань. Відповідно до п.  2.1 Правил 
обслуговування вони укладаються термі-
ном на п’ять років. 

Необхідно зазначити, що суттєвим 
аргументом на користь майнового харак-
теру договорів, що розглядається є вклю-
чення до них умов про сплату перевізнику 
за перевезення, а також сплата інших 
зборів.

Прибічником віднесення договорів про 
експлуатацію залізничної під’їзної колії та 
договорів про подачу та забирання вагонів 
до майнових є В.  А.  Єгіазаров [10,  156]. 
Майново-вартісний характер даних дого-
ворів відмічає й А. І. Хаснутдінов [5, 40]. 

Протилежну точку зору висловлює 
А.  М.  Романович, який вважає, що наяв-
ність оплати як однієї з умов договору про 

експлуатацію залізничної під’їзної колії 
грає другорядну роль [11, 66]. В. І. Сухінін 
також вказує на те, що основною метою 
даних договорів є створення «моделі 
виконання зобов’язань» у зв’язку з чим 
автор приходить до висновку про їх пере-
важну направленість на організацію відно-
син сторін [12, 16].

Вважаємо, що у відношенні договорів, 
що розглядаються, проведення аналізу 
на предмет їх переважної направленості 
не має сенсу, оскільки умови про сплату 
вказаних зборів є умовами інших дого-
ворів, які виникають та організуються 
на підставі договору про експлуатацію 
залізничної під’їзної колії і договору про 
подачу та забирання вагонів. Як відмі-
чає С.  Ю.  Морозов, правовідносини, які 
виникають із даних договорів, не можуть 
розглядатися як майново-вартісні. Вони 
повинні класифікуватися як рамочні орга-
нізаційні договори, цільове призначення 
яких полягає в тому, щоб на системній 
основі організувати відразу два види дого-
вірних зобов’язань – немайновий договір 
про пред’явлення вантажу до перевезення 
та майновий договір перевезення ванта-
жів [14, 262, 273]. 

Погоджуючись в цілому з точкою зору 
С.  Ю.  Морозова, вважаємо за необхідне 
відмітити, що на основі договору про екс-
плуатацію залізничної під’їзної колії та 
договору про подачу та забирання вагонів 
можуть організовуватися, крім іншого: 

 − договори оренди, наприклад оренди 
вагонів, контейнерів; оренди під’їзних 
колій; 

 − договори про надання послуг;

 − інші види договорів у випадку, якщо 
сторони вважають за необхідне їх укласти 
на підставі організаційного рамочного 
договору. 

Таким чином, можна стверджувати, 
що договір про експлуатацію залізничної 
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під’їзної колії і договір про подачу та 
забирання вагонів є рамочними органі-
заційними договорами. Включення в них 
майнових умов має на меті надання від-
носинам сторін стабільності і прогнозова-
ності та направлено на організацію інших 
договорів, які кожен раз укладаються у 
спрощеному порядку. Майнові умови, які 
включаються до організаційних догово-
рів, є умовами договорів, які укладаються 
у спрощеному порядку, але не самих орга-
нізаційних договорів. 

Також необхідно відмітити, що в СЗУ 
ці договори іменуються в одних статтях 
«на експлуатацію залізничних під’їзних 
колій», «на подачу та забирання ваго-
нів» (ст.ст. 71, 73), а в інших – «про екс-
плуатацію залізничної під’їзної колії», 
«про подачу та забирання вагонів» 
(ст.ст.  75–77) без жодних відмінностей в 
договірних відносинах і в тому і в іншому 
випадку. Проте це є невірним, оскільки, 
на нашу думку, необхідно забезпечити 
однаковість вказаних термінологічних 
позначень.

Правилами обслуговування (п. 2.1) 
передбачається, що договори про експлу-
атацію під’їзних колій укладаються між 
залізницею і власниками під’їзних колій 
у разі обслуговування під’їзної колії влас-
ними або орендованим локомотивом. 
Договори про подачу та забирання ваго-
нів укладаються між залізницею і під-
приємствами, у разі обслуговування 
локомотивом залізниці під’їзних колій 
або окремих вантажних фронтів. Тобто в 
даному випадку як підприємства висту-
пають і власники, і орендарі, і корис-
тувачі, і контрагенти. Що стосується 
поняття «окремі вантажні фронти», то 
відповідно до ст. 75 СЗУ та п. 5.1 Правил 
обслуговування вантажний фронт визна-
чається кількістю вагонів, яку можна вста-
новити за довжиною складської колії, що 
може бути використана для одночасного 

навантаження або вивантаження однорід-
них вантажів.

Технологія роботи під’їзних колій 
визначається належністю локомотива, за 
допомогою якого здійснюється подача 
та забирання вагонів і маневрова робота 
на під’їзній колії. При обслуговуванні 
під’їзної колії локомотивом підприємства 
вагони подаються локомотивом залізниці 
тільки на передавальні колії даної під’їзної 
колії. Якщо ж під’їзна колія обслуговується 
локомотивом залізниці, вагони подаються 
залізницею під навантаження і виванта-
ження безпосередньо на під’їзну колію. 
Сама належність локомотива залізниці 
чи підприємству визначає зміст основних 
умов договору. Зокрема, при обслугову-
ванні під’їзної колії локомотивом підпри-
ємства встановлюються строки обороту 
вагонів на під’їзні колії, а при обслугову-
ванні локомотивом залізниці – строки 
навантаження і вивантаження в вагони і з 
вагонів. 

Для забезпечення укладання догово-
рів про експлуатацію залізничної під’їзної 
колії і договорів про подачу та забирання 
вагонів Міністерством транспорту Укра-
їни затверджені форми даних договорів 
[5, додатки 1, 2].

Отже, договір про експлуатацію заліз-
ничної під’їзної колії можна визна-
чити як договір, в силу якого залізниця 
зобов’язується подавати під навантаження 
і вивантаження вагони до межі під’їзної 
колії у встановленому сторонами порядку, 
а володілець – приймати ці вагони та зда-
вати їх залізниці з виконанням встановле-
них законодавством облікових операцій, 
здійснювати подальший рух вагонів влас-
ними або орендованими локомотивами, 
забезпечувати додержання визначеного 
сторонами терміну перебування вагонів 
на під’їзній колії та сплачувати залізниці 
обумовлену договором плату. 
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Сторонами договору про експлуатацію 
залізничних під’їзних колій виступають:

1) залізниця або відповідно уповнова-
жена начальником залізниці організація 
(ст. 77 СЗУ);

2) підприємство, якому належить 
під’їзна колія (власник, орендар , користу-
вач та їх контрагенти) і яке має власні або 
орендовані локомотиви.

Договір про подачу та забирання ваго-
нів, можна визначити, як договір, в силу 
якого залізниця зобов’язується пода-
вати під навантаження і вивантаження 
вагони безпосередньо на під’їзну колію і 
розставляти їх на місцях навантаження 
і вивантаження у встановленому сторо-
нами порядку, а володілець – приймати ці 
вагони та здавати їх залізниці з виконан-
ням встановлених законодавством обліко-
вих операцій, забезпечувати додержання 
визначеного сторонами терміну перебу-
вання вагонів на під’їзній колії та спла-
чувати залізниці обумовлену договором 
плату.

Сторонами договору про подачу та 
забирання вагонів виступають:

1) залізниця або відповідно уповнова-
жена начальником залізниці організація;

2) підприємство (власник, орендар, 
користувач та їх контрагенти), яке не має 
власних або орендованих локомотивів і 
користується локомотивами залізниці. 

Як витікає із ст.  64 СЗУ власниками 
залізничних під’їзних колій можуть бути 
будь-які юридичні особи, а також фізичні 
особи – суб’єкти підприємницької діяль-
ності. Як правило, ними виступають 
великі за обсягом продукції підприєм-
ства, які для здійснення масових переве-
зень вантажів і будують залізничні під’їзні 
колії. Так, наприклад, в Україні такими 
є підприємства вугільнодобувної про-
мисловості Донецької області, нафтопе-
реробні підприємства Одеської області 
тощо, які виступають власниками великої 
кількості залізничних під’їзних колій. При 
цьому між цими підприємствами і заліз-
ницею укладаються відповідні договори 
на кожну залізничну під’їзну колію. Але за 
згодою сторін може укладатися один дого-
вір із зазначенням у ньому порядку подачі 
та забирання вагонів для кожної під’їзної 
колії (п. 2.6 Правил обслуговування).
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Legal nature of the contract for use of approaching railway 
roads and the contract for cars supply and cleaning

Bulgakova I. V.
Abstract: The article concerns the issue on legal nature of the contract for use of approach-

ing roads of non-general use and the contract for cars supply and cleaning. Marked, that for 
today there are three going near determination of legal nature of these agreements. Firstly, 
as agreements on the grant of services. Secondly, as an independent type of agreement and 
thirdly as a variety of organizational agreements. An author is determine the legal aim of orga-
nizational agreement what directed on stabilizing of relations of parties, optimization of their 
relations, to the increase of economic efficiency of existent relations. Acceding to the point of 
view of some scientists author consider a necessity to mark, that on the basis of agreement on 
exploitation of railway access road and agreement on a serve and taking away of carriages the 
contracts of tenancy, agreements, can get organized on the grants of services, other types of 
agreements. The article notes controversy of this issue in law science; classifies these contracts 
as organizational and framework ones, aimed at organization of other contracts which are 
always concluded in a simplified procedure. In connection with absence in the legislation of 
Ukraine of determination of agreement on exploitation of railway access road and agreement 
on a serve and taking away of carriages, an author is offer their own determinations.
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Правовая природа договора на эксплуатацию железнодорожного 
подъздного пути и договора на подачу и уборку вагонов

Булгакова И. В.
Резюме: В статье рассматривается вопрос о правовой природе договора на эксплу-

атацию железнодорожного подъездного пути и договора на подачу и уборку вагонов. 
Отмечается дискуссионность данного вопроса в юридической науке. Автор классифи-
цирует данные договоры как организационные и рамочные, направленные на организа-
цию иных договоров, которые заключаются в упрощенном порядке. 

Ключевые  слова: договор на эксплуатацию железнодорожного подъездного пути, 
договор про подачу и уборку вагонов, правовое регулирование перевозки грузов, орга-
низация перевозки грузов.
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Кожна галузь права, включаючи кримінальне 
право, будується на основі системи правових 
принципів, основних засад, що пронизують всю 

систему норм даної галузі права та визначають зміст 
її найважливіших інститутів і норм. Галузеві правові 
принципи є, з одного боку, проявом у даній галузі 
загальних принципів права, а з іншого – відобража-
ють у концентрованому виді особливості предмета 
і методу регулювання даної галузі права. Вони є не 
просто правовими ідеями, правовими поглядами 
суспільства, а закріплені законодавчо, причому це 
закріплення може провадитися шляхом або форму-
ванням правового принципу в спеціальній право-
вій нормі, або, не будучи прямо сформульованим в 
окремій нормі, він закріплюється у низці правових 
норм, що є його проявом.

Питання, які стосуються визначення та змісту 
принципу вини у кримінальному праві, розгля-
дали таки вчені, як С. В. Гончаренко, П. С. Дагель, 
М.  Й.  Коржанський, О.  М.  Костенко, Б.  С.  Утев-
ський, С. С. Яценко та інші. 

Принцип відповідальності лише за наявності 
вини (принцип вини) є одним з найважливіших 
принципів кримінального права. Специфічні галу-
зеві принципи кримінального права відображають 
особливості властивості предмета регулювання у 
кримінальному праві: відносин, що виникають у 
результаті здійснення діянь, небезпечних для сус-
пільства, і методу регулювання: визначення, які 

Принцип вини  
у кримінальному праві

УДК: 343

Р. В. Вереша 

кандидат юридичних наук, доцент, 
Академія адвокатури України

У статті розглядаються питання, що 
стосуються принципу вини у кримінальному 

праві. В порівняльному контексті 
розглядаються відповідні питання 

щодо положень конституційного та 
кримінального процесуального права. 

Показано зв’язок принципу вини з іншими 
принципами кримінального права, а також 
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суспільно небезпечні діяння є злочин-
ними, і встановлення кримінальної від-
повідальності за їх здійснення (ч.  2 ст.  1 
КК України). Принцип вини відображає 
як особливості предмета регулювання 
кримінального права, визначаючи необ-
хідну ознаку юридичного факту, що поро-
джує кримінальні правовідносини (вину 
особи), так і методу кримінально-право-
вого регулювання, встановлення, що вина 
особи в здійсненні злочину є необхідною 
умовою її кримінальної відповідальності.

В юридичній літературі підкреслю-
ється, що відповідальність нерозривно 
пов’язана із виною особи. 

Зміст принципу вини непрямо за мето-
дом від противного можна визначити, 
зокрема, виходячи із ч.  2 ст.  2 КК Укра-
їни [1, 3], що є одним із проявів у кримі-
нальному праві таких загальноправових 
принципів, як демократизм, законність 
і гуманізм. Названі принципи суспіль-
ства і держави в цілому виявляються, оче-
видно, не тільки в принципі вини, вони 
впливають на всі без винятку принципи 
кримінального права. Значення прин-
ципу вини полягає в тому, що він є одним 
із засобів забезпечення демократизму, 
законності і гуманізму в кримінальному 
праві, у сфері застосування кримінальної 
відповідальності.

Демократизм установлює рівність всіх 
громадян перед законом і реально забез-
печує широкі свободи і права громадян, 
у тому числі і право на недоторканість 
особи. Це право, закріплене в ст. 29 Кон-
ституції України, забезпечується багатьма 
нормами різних галузей права (кримі-
нального, кримінального процесуального, 
адміністративного та інших). Найваж-
ливіше значення в його забезпеченні має 
принцип вини, який сьогодні, за методом 
від противного, часто ототожнюється з 
положенням про те, що «особа вважа-
ється невинуватою у вчиненні злочину 
і не може бути піддана кримінальному 

покаранню, доки її вину не буде доведено 
в законному порядку і встановлено обви-
нувальним вироком суду». Це кримі-
нально-правове положення знайшло своє 
відображення у ч.  1 ст.  17 КПК України 
[2, 15], ч. 1 ст. 62 Конституції України. По 
суті справи, принцип вини у криміналь-
ному праві ототожнюється з принципом 
презумпції невинуватості, за методом від 
противного, однак в реальний дійсності 
повністю останньою не охоплюється. 

При цьому необхідно врахувати, що 
законодавча конструкція принципу пре-
зумпції невинуватості не повною мірою 
враховує зміст кримінально-правових від-
носин, зокрема те, що встановлення вини 
є необхідним і у випадках вчинення зло-
чину неповнолітньою особою і засто-
сування щодо неї примусових заходів 
виховного характеру, у випадках перед-
бачених КК України. Термін «примусові 
заходи виховного характеру» не є тотож-
нім терміну «покарання». Відповідно до 
ст.  97 КК України неповнолітнього, який 
вперше вчинив злочин невеликої тяжко-
сті або необережний злочин середньої 
тяжкості, може бути звільнено від кри-
мінальної відповідальності, якщо його 
виправлення можливе без застосування 
покарання. У цих випадках суд застосо-
вує до неповнолітнього примусові заходи 
виховного характеру, передбачені ст.  105 
цього Кодексу. Примусові заходи вихов-
ного характеру, передбачені ч.  2 ст.  105 
КК України, суд застосовує і до особи, яка 
до досягнення віку, з якого може наста-
вати кримінальна відповідальність, вчи-
нила суспільно небезпечне діяння, що 
підпадає під ознаки діяння, передбаче-
ного Особливою частиною КК України. 
У разі ухилення неповнолітнього, що вчи-
нив злочин, від застосування до нього 
примусових заходів виховного характеру 
ці заходи скасовуються і він притягається 
до кримінальної відповідальності. Тер-
мін «покарання» не є тотожнім також 
поняттю «заходи кримінально-правового 
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характеру», що застосовуються до юри-
дичних осіб.

Таким чином, формулювання, які перед-
бачені при визначенні принципу презумп-
ції невинуватості у ч.  2 ст.  2 КК України, 
ч. 1 ст. 17 КПК України, ч. 1 ст. 62 Консти-
туції України, за своїм змістом не врахову-
ють положень інших інститутів Загальної 
частини КК України і у цій частині потре-
бують внесення законодавчих змін.

Це положення є одночасно і вимогою 
принципу законності, оскільки воно вста-
новлює чіткі, єдині для всіх громадян під-
стави, за наявності яких особа може бути 
притягнута до кримінальної відповідаль-
ності та піддана покаранню.

В загально-правовій формі принцип 
законності отримав своє закріплення у 
ст.  68 Конституції України, в якій перед-
бачено, що кожен зобов’язаний неухильно 
дотримуватись Конституції України та 
законів України.

У кримінальному праві діє фор-
мула nulum crimen-nulla pоеna sine lege 
– «немає покарання без вказівки на те 
у законі». Дане формулювання є ядром 
принципу законності у сфері криміналь-
ного права. На його основі вирішуються 
найважливіші питання цієї галузі: про 
джерела кримінального права, підстави 
притягнення особи до кримінальної від-
повідальності та звільнення від неї, про 
визначення поняття злочину, а також про 
правозастосовну діяльність державних 
органів у сфері кримінальної політики та 
тлумачення ними норм кримінального 
права.

Зі змісту п. 22 ст. 92 Конституції Укра-
їни, в принципі, випливає суттєве поло-
ження про те, що єдиним джерелом 
кримінального права України є закон – 
акт єдиного законодавчого органу Верхо-
вної Ради України. Це покликане перш 
за все тим, що кримінальне законодав-
ство завжди пов’язане із застосуванням 

найбільш суворих форм державного при-
мусу, із значними обмеженнями прав і 
свобод громадян, що визнані у законному 
порядку винуватими у вчиненні злочину. 
Тому вирішення таких питань пови-
нно відбуватись на рівні актів, які мають 
вищу юридичну силу, що зумовить ста-
більність гарантій державно-правового 
захисту основних прав та свобод людини 
і громадянина.

Отже, конституційний принцип 
законності стосовно галузі криміналь-
ного права, перш за все означає, що всі 
положення, які перебувають в основі 
притягнення особи до кримінальної від-
повідальності за вчинене, призначення 
покарання, звільнення від нього чи 
настання інших правових наслідків вчи-
нення злочину, повинні бути сформу-
льовані виключно в законі, зміст якого 
повинен тлумачитися у точній відповід-
ності з його текстом. Закріплення і послі-
довне здійснення цього принципу в 
кримінальному праві має також важливе 
значення для громадян, посадових осіб, 
державних органів і громадських організа-
цій, підвищення рівня правової культури 
населення.

Гуманізм права, означає, що, з одного 
боку, кожен громадянин зобов’язаний 
повністю використати свої здібності в 
інтересах суспільства, а, з іншого – що ні 
від кого не можна вимагати більшого, ніж 
того, на що він здатний. Принцип вини 
і передбачає, що особа підлягає кримі-
нальній відповідальності лише тоді, коли 
вчинене суспільно небезпечне діяння 
залежало від особи, яка його вчинила, 
коли особа була здатна втриматися від 
заподіяння шкоди суспільству. Тому від-
повідальність без вини суперечить прин-
ципу гуманізму.

Гуманізм – це, в першу чергу, мораліс-
тична позиція, яка виражається у визнанні 
цінності людини як особистості, поваги 
до її гідності основних прав, свобод та 
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законних інтересів. Визначення гуманіс-
тичних ідей для національної правової 
системи не викликає сумніву. Вони пере-
бувають в основі суспільних відносин, 
що регулюються і охороняються правом, 
впливають на методи правового регулю-
вання, визначають положення учасників 
правових зв’язків. 

В той же час існує чимало специфічних 
проблем щодо реалізації принципу гума-
нізму у сфері кримінального права. Перш 
за все виникає питання: по відношенню 
до якого кола суб’єктів діє принцип гума-
нізму? В кримінально-правовій літера-
турі не виникає сумніву думка про те, що 
принцип гуманізму у кримінальному праві 
поширюється рівною мірою як на зло-
чинця, так і на потерпілого, свідка тощо. 
При цьому акцент робиться на захист 
прав і свобод саме тих «хто постраждав». 
І в той же час дане питання виходить з 
поля зору науковців, і вся увага констру-
юється на гуманному ставленні саме до 
злочинця. Однак таке своєрідне ігнору-
вання особистості потерпілого видається 
несправедливим, зважаючи на існуючи 
проблеми щодо даного питання у діючому 
кримінальному законодавстві.

Як бачимо, вітчизняна наука, сформу-
лювавши принцип гуманізму, традиційно 
пов’язувала його саме з забезпеченням 
інтересів винуватого. А це дає підстави 
сформулювати самостійний принцип 
захисту особистості, її прав, свобод та 
законних інтересів від злочинних пося-
гань, а існуючий принцип гуманізму уточ-
нити, інтерпретувавши його як принцип 
гуманного ставлення до злочинця.

Втілення принципу гуманного став-
лення до злочинця повинно здійсню-
ватися шляхом скорочення сфери 
застосування покарання у вигляді позбав-
лення волі, раціональної побудови кри-
мінально-правових санкцій, що дає 
можливість обрати такий захід при-
мусу, який буде найменшим і при цьому 

достатнім для досягнення мети кримі-
нального покарання, а можливо вирішити 
питання про застосування актів амніс-
тії чи помилування. Тому, гуманними 
можуть бути визнанні такі покарання 
чи інші заходи кримінально-правового 
впливу, які необхідні і достатні для охо-
рони суспільних відносин та водночас 
для виправлення особи, що вчинила зло-
чин, і попередження нових злочинів з 
боку цієї особи чи інших осіб. Звичайно, 
призначене судом покарання не повинно 
залишати у особи відчуття некараності 
злочину.

Практика застосування покарання свід-
чить, що призначення занадто суворих 
заходів примусу може викликати серйозні 
негативні соціальні наслідки. Завдаючи 
зайві страждання засудженому та його 
близьким, таке покарання перетворює в 
очах громадськості злочинця на жертву, 
викликаючи до нього відчуття жалості та 
співчуття, замість засудження його зло-
чинних діянь. Тим самим занадто суворе 
покарання перешкоджає формуванню пра-
вильної суспільної поведінки, свідомості, 
досягнення мети загальної превенції.

Отже, сутність принципу гуманізму 
полягає у визнанні людини, її прав і сво-
бод та законних інтересів найвищою 
соціальною цінністю для держави. Дане 
положення ставить вимогу перед кри-
мінальним законодавством, по-перше, 
своїми кримінально-правовими санкці-
ями не покарати злочинця, а захистити 
та поновити права та інтереси громадян, 
що були порушені внаслідок його злочин-
ного посягання, а, по-друге, застосовуючи 
до особи, винуватої у вчиненні злочину, 
заходи державного примусу, має пере-
слідуватись мета виправлення злочинця, 
вироблення у його свідомості позитивних 
суспільно корисних настанов, включення 
його у суспільство як повноцінну особис-
тість, яка поважає і виконує нормативні 
приписи даного суспільства [3,  46]. З 
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метою позитивного впливу на винуватого 
до нього повинен застосовуватися міні-
мально необхідний захід кримінально-
правового впливу.

Необхідність наявності у криміналь-
ному праві принципу вини обумовлено, з 
одного боку, об’єктивними закономірнос-
тями впливу права і кримінальної відпові-
дальності на поводження людей і з іншого 
– правосвідомістю суспільства в цілому і 
окремих громадян.

Кримінальна відповідальність, як спе-
цифічний кримінально-правовий метод 
регулювання суспільних відносин, здатна 
впливати на поведінку людей, досягати 
своєї мети через попередження злочи-
нів, виправлення злочинців – лише тоді, 
коли вона покладається на особу, вину-
вату у вчиненні злочинів. Застосовувана 
до невинуватих осіб, кримінальна відпові-
дальність є шкідливою: вона не має мож-
ливості попередити вчинюване діяння, 
суспільно небезпечний характер якого 
особа не може або не має усвідомлю-
вати; невинувата особа не має потреби у 
виправленні. Нарешті, на інших осіб це 
може зробити лише негативний вплив.

Саме тому застосування кримінальної 
відповідальності до невинуватої особи є 
несправедливим. Забезпечення справед-
ливості кримінально-правової репресії 
необхідне для досягнення її виправного 
та превентивного впливу. Кожен випадок 
несправедливості заподіює суспільству 
цілком реальну шкоду. Оскільки непра-
вомірно допускалося в минулому проти-
ставлення справедливості і доцільності, 
доцільна відповідальність повинна бути 
справедлива, несправедлива відповідаль-
ність ніколи не може бути доцільною.

Встановлення кримінальної відпові-
дальності за діяння, суспільну небезпеку 
яких особа не могла (або не повинна була) 
усвідомлювати, вносить елемент непев-
ності і невизначеності у відносини між 

людьми, що може гальмувати суспільний 
розвиток.

Кримінальна відповідальність тісно 
пов’язана з такими принципами права, як 
гуманізм та індивідуалізація відповідаль-
ності. Ці та інші демократичні принципи 
втілено, зокрема, в нормах про звільнення 
від кримінальної відповідальності та про 
звільнення від покарання.

Принцип вини у кримінальному праві 
означає наступне:

а) особа вважається невинуватою у вчи-
ненні злочину і не може бути піддана кри-
мінальному покаранню, доки її вину не 
буде доведено в законному порядку і вста-
новлено обвинувальним вироком суду; 

б) з іншого боку, особа, винувата у вчи-
ненні злочину, підлягає кримінальній від-
повідальності і може бути звільнена від неї 
лише у випадках і у порядку, що  передба-
чений законом;

в)  будь-які об’єктивні обставини зло-
чину можуть впливати на відповідаль-
ність суб’єкта – як ознака складу злочину 
або обставини, що обтяжують покарання 
– лише в тому випадку, якщо вони охо-
плювалися умислом або необережністю 
винуватого;

г)  розмір кримінальної відповідаль-
ності визначається поряд з іншими обста-
винами, що супроводжували вчинення 
злочину.

Для кримінального та кримінального 
процесуального законодавства характерні 
зміцнення і розвиток принципу вини. Ця 
закономірність спостерігається і в інших 
галузях права, наприклад, у адміністра-
тивному праві. Вона є проявом загального 
процесу зміцнення та розвитку демокра-
тичних засад суспільства та законності.

У кримінальному законодавстві зміц-
нення і розвиток принципу вини має 
вираз у наступному:
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1) у скасуванні деяких норм кримі-
нального права, що являли собою відступ 
від принципу вини;

2) у законодавчому визначенні цього 
принципу;

3) у непередбаченні інституту аналогії, 
що розширював можливості суддівського 
угляду у визнанні осіб винуватими в здій-
сненні злочинів; 

4) в уточненні законодавчих визначень 
поняття вини, умислу та необережності;

5) у встановленні положення про те, 
що підвищення кримінальної відпові-
дальності за наслідок, що є кваліфікую-
чою обставиною, може мати місце лише 
за умови, що цей наслідок охоплювався 
виною особи;

6) в уточненні ознак суб’єктивної сто-
рони цілогї низки складів злочинів;

7) у встановленні диференційованої 
відповідальності за вчинення злочинів 
залежно від наявності пом’якшуючих чи 
обтяжуючих обставин, у перегляді окре-
мих кримінально-правових санкцій.

Враховуючи тісний зв’язок криміналь-
ного та кримінального процесуального 
права, принцип вини знайшов своє відо-
браження і закріплення у кримінальному 
процесуальному законодавстві, насампе-
ред, у встановленні процесуальних гаран-
тій дотримання цього принципу.

Відповідно до ст. 7 КПК України, зміст 
та форма кримінального провадження 
повинні відповідати загальним засадам 
кримінального провадження, до яких, 
зокрема, відносяться презумпція неви-
нуватості та забезпечення доведеності 
вини. Стаття  17 КПК України передба-
чає, що особа вважається невинуватою 
у вчиненні кримінального правопору-
шення і не може бути піддана криміналь-
ному покаранню, доки її вину не буде 
доведено у порядку, передбаченому цим 

Кодексом, і встановлено обвинувальним 
вироком суду, що набрав законної сили. 
Ніхто не зобов’язаний доводити свою 
невинуватість у вчиненні кримінального 
правопорушення і має бути виправданим, 
якщо сторона обвинувачення не доведе 
винуватість особи поза розумним сумні-
вом. Підозра, обвинувачення не можуть 
ґрунтуватися на доказах, отриманих 
незаконним шляхом. Усі сумніви щодо 
доведеності вини особи тлумачаться на 
користь такої особи. Поводження з осо-
бою, вина якої у вчиненні кримінального 
правопорушення не встановлена обвину-
вальним вироком суду, що набрав закон-
ної сили, має відповідати поводженню з 
невинуватою особою.

Характеризуючи правове положення 
особи, обвинуваченої або підозрюваної в 
злочині, презумпція невинуватості визна-
чає ряд конкретних правил кримінального 
процесуального права, покликаних гаран-
тувати реальне втілення в життя прин-
ципу вини.

Вина особи може мати юридичне зна-
чення і передбачати для особи пра-
вові наслідки лише тоді, коли вона 
доведена і визнана у встановленому зако-
ном порядку. Більше того, КПК Укра-
їни передбачає (ст.  17), що вину має бути 
доведено у порядку, передбаченому цим 
Кодексом, і встановлено обвинуваль-
ним вироком суду, що набрав законної 
сили.  Але не можна змішувати два різ-
них питання: а) коли людина стає винува-
тою – у момент здійснення злочину, тому 
що винуватість це не оціночна категорія, 
а реальний факт об’єктивної дійсності, 
що існує незалежно від його пізнання та 
установлення; б)  коли людина може бути 
визнана винуватою, тобто коли і у якому 
порядку об’єктивний факт винуватості 
встановлюється. Змішування цих двох 
питань, що перебувають у різних площи-
нах, приводить до того, що іноді ствер-
джується, що винуватою людина стає при 
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набранні обвинувальним вироком суду 
законної сили. Однак це перетворює вину-
ватість із факту об’єктивної дійсності, що 
підлягає відображенню в судовому вироку, 
в оціночне судження суду, у факт, поро-
джуваний цим вироком.

Це обумовлює необхідність законодав-
чого закріплення принципу вини в КК 
України, що є важливим етапом у розвитку 
права і своєрідним підсумком та відобра-
женням досягнень кримінально-правової 
науки, зокрема, щодо проблеми вини.

Враховуючи зазначене вище, а також те, 
що не можна ототожнювати принцип пре-
зумпції невинуватості, який визначений 
у КК України, і принцип вини, що лише 
частково, за методом від противного, охо-
плює перший, пропоную: 

1. Викласти ч.  1 ст.  62 Конституції Укра-
їни у такій редакції:

«Особа вважається невинуватою у 
вчиненні злочину і не може бути піддана 
кримінальному покаранню або іншим 
заходам кримінально-правового впливу, 
доки її вину не буде доведено в законному 
порядку і встановлено обвинувальним 
вироком суду, що набрав законної сили».

2. Викласти ч.  1 ст.  17 КПК України у 
такій редакції:

«1. Особа вважається невинуватою у 
вчиненні злочину і не може бути піддана 
кримінальному покаранню або іншим 
заходам кримінально-правового впливу, 
доки її вину не буде доведено в законному 
порядку і встановлено обвинувальним 
вироком суду, що набрав законної сили».

3. Викласти ч.  2 ст.  2 КК України у такій 
редакції:

«2. Особа вважається невинуватою у 
вчиненні злочину і не може бути піддана 
кримінальному покаранню або іншим 
заходам кримінально-правового впливу, 
доки її вину не буде доведено в законному 

порядку і встановлено обвинувальним 
вироком суду, що набрав законної сили».

4. Доповнити ст.  23 КК України части-
нами другою і третьою в такій редакції:

«2. Особа підлягає кримінальній від-
повідальності лише за ті суспільно небез-
печні дії (бездіяльність) або їх суспільно 
небезпечні наслідки, по відношенню до 
яких була встановлена її вина (принцип 
вини).

3. Об’єктивне інкримінування, тобто 
кримінальна відповідальність за невину-
вате заподіяння шкоди, не допускається». 

Вина в кримінальному праві пов’язана 
із кримінальною відповідальністю особи, 
що вчинила злочин. Можна сказати, що 
вина та відповідальність – це співвідносні 
поняття. Не випадково автори, що запере-
чували вину, зазвичай уникали і поняття 
відповідальності, говорячи про «міри 
соціального захисту», «міри безпеки» 
тощо. Під кримінальною відповідальністю 
ми розуміємо складні й динамічні сус-
пільні відносини, що виникають у резуль-
таті здійснення злочину, що проходить 
різні етапи свого розвитку: виникнення, 
установлення, конкретизація, реаліза-
ція. Кримінальна відповідальність стано-
вить зміст кримінальних правовідносин, 
однак реалізується вона також за допомо-
гою кримінальних процесуальних і кримі-
нально-виконавчих відносин. 

Елементами, що становлять зміст кри-
мінальної відповідальності, є: а) обов’язок 
винуватої особи відповідати за вчинене і 
перетерпіти передбачене законом пока-
рання; б) осуд особи, що вчинила злочин, 
від імені держави; в) призначення і вико-
нання покарання; г)  несення засудженим 
несприятливих наслідків осуду протягом 
строку судимості [4, 78]. 

Оскільки юридичним фактом, що поро-
джує виникнення кримінальної відпові-
дальності, є вчинення особою злочину, 
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підставою кримінальної відповідаль-
ності і є здійснення злочину або, говорячи 
іншими словами, здійснення суспільно 
небезпечного діяння, що містить склад 
злочину. Склад злочину являє собою 
сукупність елементів, кожний з яких є 
необхідною умовою кримінальної відпо-
відальності. Одним з таких елементів і є 
вина. Таким чином, вина є необхідною 
умовою кримінальної відповідальності в 
рамках складу злочину, що є єдиною її під-
ставою. За невинувате заподіяння шкоди 
кримінальна відповідальність не настає. 

З питання про підстави криміналь-
ної відповідальності в літературі велись і 
продовжують вестись гострі дискусії. Як 
такою, підставою визнається: а) склад зло-
чину, б) здійснення злочину, в) вина і при-
чинний зв’язок, г) вина особи в здійсненні 
злочину, д)  склад злочину і вина особи 
у здійсненні злочину. Правильними, на 
нашу думку, є перші дві точки зору, які не 
суперечать одна одній, оскільки в різних 
термінах виражають те саме положення: 
необхідною і достатньою підставою кри-
мінальної відповідальності є здійснення 
особою злочину, тобто суспільно небез-
печного діяння, що містить у собі склад 
злочину.

Може здатися, що висування вини як 
підстави кримінальної відповідальності 
підкреслює значення вини і тим самим 
сприяє зміцненню принципу вини в кри-
мінальному праві. Однак насправді це 
далеко не так. Виділення як підстави кри-
мінальної відповідальності вини озна-
чає штучне виокремлення із загального 
зв’язку одного з елементів складу злочину, 
а це приводить, з одного боку, до руйну-
вання поняття складу злочину, а з іншого 
– до перекручування поняття вини, до 
її «матеріалізації» та включення в зміст 
вини різного роду об’єктивних моментів. 
А це в кінцевому підсумку може привести 
до руйнування поняття вини і виправ-
дання об’єктивного інкримінування. У 

той же час виведення вини за межі складу 
злочину приводить до заперечення точ-
них, визначених у законі критеріїв її вста-
новлення, а отже, до підриву принципу 
законності при здійсненні правосуддя. 
У цьому і полягає небезпека визначення 
вини як підстави кримінальної відпові-
дальності, неприйнятність цієї позиції, 
незалежно від намірів її авторів, для кри-
мінального права.

Викликає заперечення і конструювання 
подвійної підстави кримінальної відпові-
дальності. Якщо під підставою криміналь-
ної відповідальності розуміти будь-яку 
обов’язкову умову її настання, то такою 
«підставою» є кожен елемент складу 
злочину. Але недостатнє не є підставою, 
а кожний із цих елементів сам по собі не 
достатній для настання відповідальності. 
Тому відносно елементів складу точніше 
говорити про умови відповідальності, під-
ставою ж відповідальності, необхідним і 
достатнім для її настання, є склад в цілому.

Відображенням об’єктивного інкри-
мінування є ігнорування дійсного пси-
хічного ставлення суб’єкта до своїх дій 
та їхніх наслідків, прагнення визна-
чити більш сувору кваліфікацію, всу-
переч дійсній формі вини суб’єкта, на 
підставі лише настання тяжких наслідків. 
Подібні помилки є зовсім неприпусти-
мими, оскільки вони підривають прин-
цип відповідальності лише за наявності 
вини, порушують принцип законності 
і перешкоджають виконанню завдань 
правосуддя.

У законодавчій формулі: особа вважа-
ється невинуватою у вчиненні злочину і не 
може бути піддана кримінальному пока-
ранню, доки її вину не буде доведено в 
законному порядку і встановлено обвину-
вальним вироком суду, робиться наголос 
на словах «доки її вину не буде доведено». 
Дійсно, у цьому виражається неприпусти-
мість об’єктивного зобов’язання, найваж-
ливіша сторона принципу вини.
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Необґрунтоване звільнення винуватих 
осіб від кримінальної відповідальності 
так само порушує законність, як і притяг-
нення до кримінальної відповідальності 
невинуватих, оскільки заперечує немину-
чість покарання, порушує принцип рівно-
сті всіх громадян перед законом. 

Таким чином, зв’язок вини і кримі-
нальної відповідальності виявляється не 
тільки у тому, що кримінальна відпові-
дальність неможлива без вини особи, але і 
у тому, що за наявності вини кримінальна 
відповідальність виникає, і суб’єкт може 
бути звільнений від неї лише у випадках та 
порядку, передбаченому законом.

Форми вини – умисел і необереж-
ність – визначаються законодавцем шля-
хом вказівки на певне психічне ставлення 
особи до вчинюваного суспільно небез-
печного діяння (дії чи бездіяльності) і 
його суспільно небезпечних наслідків 
(ст.ст.  24, 25 КК України). Ставлення до 
інших об’єктивних ознак злочину перебу-
ває за межами цих визначень. При цьому, 
основними або кваліфікуючими ознаками 
складу можуть виступати такі обставини, 
як властивості предмета злочину, власти-
вості особи потерпілої від злочину, спосіб, 
місце, час та обстановка здійснення зло-
чину. Поряд з основним наслідком, склад 
злочину може передбачати і наслідок, що є 
обтяжуючою обставиною і впливає на ква-
ліфікацію злочину.  

Крім того, різного роду об’єктивні 
обставини злочину, що не є ознаками 
складу злочину, можуть відігравати роль 
обтяжуючих обставин і потенційно під-
вищувати відповідальність суб’єкта в рам-
ках санкції статті Особливої частини 
КК України. Іноді психічне ставлення 
винуватого до цих обставин визначено 
в законі шляхом, наприклад, вказівки 
на завідомість. Але в більшості випадків 
ніяких вказівок у законі на характер пси-
хічного ставлення до цих обставин немає. 
Чи значить це, що зазначені обставини 

впливають на відповідальність суб’єкта 
незалежно від психічного до них став-
лення? Об’єктивні обставини можуть 
впливати на відповідальність суб’єкта 
лише в тому випадку, якщо вони охоплю-
валися його виною, тобто якщо винуватий 
усвідомлював або міг чи повинен був усві-
домлювати їхню наявність. 

Необхідність включення у КК Укра-
їни кримінально-правової норми, що 
враховує наведені вище положення, обу-
мовлене також наступними обставинами. 
По-перше, у деяких випадках закон при 
вчиненні умисних і необережних злочинів 
передбачає підвищення відповідальності, 
залежно від настання тяжкого наслідку. 
По-друге, ставлення особи до тяжкого 
наслідку, який не охоплювався її умислом, 
може бути у формі необережності.

Думається, що введення подібної 
норми в кримінальне законодавство є 
доцільним, і її необхідно сформулювати 
не тільки стосовно кваліфікуючих наслід-
ків, а стосовно всіх об’єктивних ознак 
складу злочину. Подібна норма могла б 
бути включена в ч. 4 ст. 23 КК України, в 
наступній редакції: «Будь-яка об’єктивна 
обставина злочину є умовою кримінальної 
відповідальності або обтяжуючою пока-
рання обставиною за умови, якщо вона 
охоплювалась умислом або необереж-
ністю винуватого». 

Кримінальна відповідальність особи, 
винуватої у вчиненні злочину, завжди кон-
кретна та індивідуальна. Одним із прин-
ципів кримінального права є принцип 
індивідуалізації кримінальної відпові-
дальності. Визначення того, у якій формі 
і обсязі має нести кримінальну відпові-
дальність особа, винувата у вчиненні зло-
чину, і чи може вона бути звільнена від 
неї, – це і є індивідуалізація кримінальної 
відповідальності.

Індивідуальна відповідальність, має від-
повідати індивідуальній вині особи, її 
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формі та виду. Індивідуальна вина особи, 
що вчинила злочин, є мірою її кримі-
нальної відповідальності. Чим більшою 
мірою виявилося в діянні негативне став-
лення особи до інтересів суспільства, тим 
негативніше оцінює суспільство діяння 
і особу, що його вчинила, тим сильніше 

кримінально-правовий докір, звернений до 
винуватого, тим суворіша його відповідаль-
ність за вчинене. Характер і обсяг відпові-
дальності визначається зазвичай формою 
вини. При цьому, форма вини є одним з 
вирішальних факторів, що визначають сту-
пінь відповідальності винуватого. 
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The principle of guilt in criminal law

Veresha R. V.
Abstract: Each branch of law, including criminal law, is based on a system of legal prin-

ciples, the basic principles which pervade the whole system of norms of the law and deter-
mining the content of its most important institutions and norms. Industry legal principles 
is, on the one hand, the manifestation in the industry of General principles of law, on the 
other hand, reflect in a concentrated form features of subject and method of regulation of 
this branch of law. They are not just legal ideas, legal community attitudes, enshrined in law, 
and this consolidation can be done by: or legal principle is formulated in a special legal norm, 
or, not being expressly formulated in a separate rule, it is fixed in a number of legal norms that 
are its manifestation.

The principle of responsibility only if found guilty (the principle of guilt) is one of the 
most important principles of criminal law. Specific principles of criminal law to reflect the 
properties subject of the regulation in criminal law: relations arising from the Commission of 
acts harmful to the society and the method of regulation: definition, what socially dangerous 
acts are criminal, and the establishment of criminal responsibility for their Commission (part 
2 of article 1 of the criminal code) . The principle of guilt reflects both features of the subject 
matter of criminal law, defining a necessary sign a legal fact, leading criminal matter (guilty 
face) and method of criminal law regulation, establishing that the fault of the person com-
mitting a crime is a necessary condition of criminal liability. In the legal literature it is empha-
sized that the responsibility is inextricably linked with the guilt of a person. 
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The content of the principle of fault, indirectly by the method ugprading possible to 
determine, in particular, on the basis of part 2 of article 2 of the criminal code, which 
is one of the manifestations of criminal law, General legal principles such as democ-
racy, the rule of law and humanism. These principles of society and the state in Gen-
eral, manifest, evident, not only in the principle of guilt, they affect all the principles of 
criminal law. The importance of the principle of guilt is that it is one means of ensuring 
democracy, the rule of law and humanism in criminal law, the scope of criminal liability. 
Democracy establishes the equality of all citizens before the law and really provides a broad 
freedoms and rights of citizens, including the right to inviolability of the person. This right, 
enshrined in article 29 of the Constitution of Ukraine, provided by many norms of different 
branches of law (criminal, criminal procedural, administrative, and other). Crucial to attain 
it has the principle of guilt, which today, according to the method on the contrary, is often 
identified with the provision that: “a person is guilty of a crime and may be subject to crimi-
nal punishment until her guilt is proved through legal procedure and established by a con-
viction of the court”. This criminal law provision is reflected in section 1 of article 17 of the 
criminal code of Ukraine, part 1 of article 62 of the Constitution of Ukraine. In fact, the 
principle of guilt in criminal law is identified with the principle of presumption of innocence, 
according to the method by contradiction, but in reality the latter is completely covered.

Keywords: wine, mental attitude, intent, negligence, culpability, face.

  

Принцип вины в уголовном праве 
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Резюме: В статье рассматриваются вопросы, которые касаются принципа вины в уго-

ловном праве. В сравнительном контексте рассматриваются соответствующие вопросы 
касательно конституционного и уголовного процессуального права. Показана связь 
принципа вины с другими принципами уголовного права, а также предложено внести 
изменения в действующее уголовное законодательство Украины.

Ключевые  слова: вина, психическое отношение, умысел, неосторожность, вино-
вность, лицо. 
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Постановка проблеми. Вже не викликає сумні-
вів той факт, що сучасний стан системи органів 
внутрішніх справ України на практиці харак-

теризується низькими соціальними гарантіями 
працівників найбільшого за чисельністю правоохо-
ронного органу нашої держави. Низька заробітна 
плата, ненормований робочий час, служба у вихідні 
дні та свята без урахування визначеної законом 
подвійної заробітної плати та часу на відпочи-
нок тощо створило передумови до передчасного 
звільнення, переходом до інших служб та право-
охоронних структур високопрофесійних кадрів. 
Сукупність таких обставин, у своєму змісті, погір-
шило ефективність роботи органів внутрішніх 
справ України та як наслідок знизило рівень довіри 
правоохоронців до суспільства.

Постановка завдання. Одним з таких питань, 
на нашу думку, залишається право працівників мілі-
ції на відпустку, яке б ми хотіли висвітлити в даній 
статті. Виходячи з поставленої мети та меж нашого 
дослідження, нами були поставлені завдання, які 
полягають у дослідженні наданого вітчизняним 
законодавством права працівників органів внутріш-
ніх справ України на отримання ними короткостро-
кової відпустки, а також з’ясуванні у зв’язку з цим 
законних підстав до її надання.

Право працівників органів 
внутрішніх справ на 

короткострокову відпустку
УДК: 349.23/24
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Національна академія внутрішніх справ
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працівникам органів внутрішніх справ України 
короткострокової відпустки. Досліджується 

поняття «поважні причини», робиться 
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Так, відповідно до ст. 3 Консти-
туції України людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека 
визначаються в Україні найвищою соці-
альною цінністю. У той же час держава 
гарантує кожному громадянину, хто пра-
цює, право на відпустку, яке врегульоване 
як Основним Законом, так й іншими зако-
нодавчими та підзаконними нормативно-
правовими актами нашої держави (ст. 45) 
[1], до яких можна віднести Загальну 
декларацію прав людини (ст.  24) [2], 
Міжнародний пакт про політичні і куль-
турні права (ст. 7) [3], Кодекс законів про 
працю України [4], Закон України «Про 
відпустки» [5] тощо.

Системний аналіз зазначених законо-
давчих актів дає нам можливість виокре-
мити такі види відпусток: 1)  щорічна; 
2) у зв’язку з навчанням; 3) творча; 4) для 
підготовки та участі в змаганнях; 5)  соці-
альна; 6)  відпустка без збереження заро-
бітної плати.

Крім цього, відповідно до змісту ч.  2 
ст.  4 Закону України «Про відпустки» 
вітчизняним законодавством, колектив-
ними договорами, угодами та трудовими 
договорами можуть встановлюватися й 
інші види відпусток. Зміст даної норми 
звертає нашу увагу на те, що правовідно-
сини у сфері відпусток працівників орга-
нів внутрішніх справ України було окремо 
врегульовано Положенням про прохо-
дження служби рядового і начальниць-
кого складу органів внутрішніх справ, 
затвердженого наказом Кабінету Міні-
стрів УРСР від 29 липня 1991 року № 114 
(далі – Положення), розділом шостим 
якого надається право особам рядового 
і начальницького складу, за наявності у 
них поважних причин на такий вид від-
пустки як короткострокова, строк якої 
не повинен перевищувати десять діб без 
урахування часу, необхідного для проїзду 

до місця перебування у відпустці і назад 
(ст. 57) [6].

Незважаючи на це, на практиці вини-
кають певні труднощі щодо її надання, 
оскільки Положенням не було встанов-
лено повного і вичерпного переліку 
поважних причин, які й є підставою до 
такого. Така обставина може призвести 
до непоодиноких випадків неоднознач-
ного або помилкового тлумачення закону, 
якій врегульовує правовідносини у сфері 
надання працівникам органів внутріш-
ніх справ України короткострокових 
відпусток.

Крім цього, аналіз тих методичних 
рекомендацій, положеннями яких корис-
туються уповноважені працівники орга-
нів внутрішніх справ України при наданні 
даного виду відпусток, або суперечать 
чинному законодавству, або неповно чи 
неточно розкривають зміст його норм. У 
такому випадку працівники органів вну-
трішніх справ України, які надають рапорт 
на короткострокову відпустку, мають 
повне юридичне право звернутися до суду 
для вирішення даного трудового спору, 
але як наслідок з суб’єктивних причин не 
користуються ним, побоюючись за своє 
подальше переміщення по службі.

Враховуючи це, спробуємо більш повно 
розкрити поставлене перед нами питання, 
пов’язане з тим, а що саме має на увазі 
законодавець під поняттям «поважні 
причини».

Так, системний аналіз вітчизняного 
законодавства, дає нам можливість зро-
бити висновок про те, що незважаючи 
на систематичне використання поняття 
«поважні причини» в різних законодав-
чих та підзаконних нормативно-право-
вих актах, які стосуються різних галузей 
права, його дефініції не наводяться остан-
німи, а їх перелік, як правило, випливає 
зі змісту тієї чи іншої норми. У зв’язку з 
цим, дане поняття не є формально чітко 
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визначене, а несе у своєму змісті оціню-
ючий характер, що як наслідок створює 
умови до ускладнення його правозастосу-
вання, спричиняє труднощі для його юри-
дичної кваліфікації та веде до правових 
помилок. Однак, незважаючи на це, оці-
нюючий характер даного поняття, на нашу 
думку, є абсолютно виправданим, оскільки 
в повсякденній життєдіяльності трапля-
ються різні ситуації, які мають абсолютно 
правове явище, але з об’єктивних причин 
вони не можуть бути точно визначені, а 
тому й мають ознаки, притаманні логіко-
гносеологічного та юридичного харак-
теру, тобто, в їхній зміст завжди може бути 
внесено новий елемент, що відображає це 
поняття, в результаті чого правозастосов-
ному органу надається можливість само-
стійно оцінювати факти з обов’язковим 
дотриманням тих загальних критеріїв 
і ознак, які передбачені таким оцінюю-
чим поняттям як «поважні причини» 
[7, 7, 13; 8, 7].

Звертаючи увагу на такі обставини, 
під час надання короткострокових від-
пусток на практиці як наслідок можуть 
виникнути підстави щодо помилко-
вого тлумачення закону, яке може вира-
зитися у самостійному, а як наслідок 
– суб’єктивному переведенню окремими 
уповноваженими працівниками орга-
нів внутрішніх справ України поняття 
«поважні причини» із класу оцінюю-
чих до класу чітко формально визначених 
шляхом необґрунтованого встановлення 
ними повного та остаточного переліку 
останніх, які підпадають під його зміст, 
при цьому не маючи на це наданих законо-
давцем повноважень. На нашу думку, така 
обставина не тільки не відповідає поло-
женням, визначеним Конституцією Укра-
їни, а й суперечить практиці однозначного 
тлумачення оцінюючих понять Верховним 
Судом України. Тим паче, важко пого-
дитись з практикою надання роз’яснень 
застосування законодавства якимись 
іншими державними органами.

Таким чином, звертаючи увагу на оці-
нюючий характер поняття «поважні 
причини» під час надання короткостро-
кових відпусток, потрібно враховувати 
не те, щоб кожна конкретна обставина 
була прямо передбачена в законодав-
чому або підзаконному нормативно-пра-
вовому акті, досить лише самої згадки 
про поважні причини загалом. Не див-
лячись на це, на практиці можуть виник-
нути непоодинокі випадки, коли під час 
тлумачення обставин, які можуть бути 
віднесенні до поважних причин, будуть 
враховуватися лише ті, які передбачені 
нормами зазначеного Положення. При 
цьому, сприймаючи дані норми абсолютно 
буквально, забуваючи про такі юридичні 
категорії як «аналогія права» та «ана-
логія закону», зміст яких було окремо 
визначено ч.  1 ст.  1 Цивільного кодексу 
України та ст.  8 Цивільного процесу-
ального кодексу України, відповідно до 
яких, якщо певні правовідносини не вре-
гульовані в конкретних нормах відповід-
ного нормативно-правового акту, то вони 
повинні бути врегульовані або іншими 
нормами цього законодавства, або іншим 
законодавством, що регулює подібні за 
змістом правовідносини [9; 10].

Беручи до уваги фрагментарність ст. 57 
Положення стосовно переліку тих поваж-
них причин, які можуть слугувати під-
ставою до надання працівникам органів 
внутрішніх справ України короткостроко-
вої відпустки, на нашу думку, при визна-
чені останніх, в даному випадку, потрібно 
враховувати поняття аналогії закону. При 
цьому, беручи до уваги зміст пункту «и» 
розділу 64 останнього, де наголошується, 
що даний перелік повинен бути врегульо-
ваний Кабінетом Міністрів України. Така 
обставина на практиці змушує нас зверну-
тися до Наказу Кабінету Міністрів Укра-
їни від 12  червня 2013  року №  413, який 
наводячи перелік сімейних обставин та 
інших поважних причин, відносить до їх 
змісту: а)  виховання матір’ю (батьком) 
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дитини або кількох дітей, що з нею (з ним) 
проживають, без батька (матері); б)  укла-
дання шлюбу із громадянкою (громадя-
нином) України, іноземцем або особою 
без громадянства, що постійно проживає 
за межами України; в)  довгострокове від-
рядження за кордон дружини (чоловіка) 
тощо [12].

Крім цього, до останнього можливо 
віднести й ті обставини, які визначені 
нормами Закону України «Про соціаль-
ний і правовий захист військовослужбов-
ців та членів їх сімей», а саме: укладання 
шлюбу; тяжкий стан здоров’я або смерть 
рідних по крові чи шлюбу; пожежі або 
інші стихійні лиха, які спіткали сім’ю пра-
цівника органів внутрішніх справ Укра-
їни або його рідних по крові чи шлюбу; 
в  інших виняткових випадках, коли при-
сутність працівника органів внутрішніх 
справ України в своїй сім’ї необхідна [13].

Висновки з даного дослідження. 
З урахуванням наведеного, можна зро-
бити висновок про те, що перелік сімей-
них обставин та інших поважних причин 
які надають право працівникам органів 
внутрішніх справ України на коротко-
строкову відпустку у кожному випадку, з 
суб’єктивних причин може містити абсо-
лютно різний зміст, але об’єктивно він 
може бути виправданій лише з урахуван-
ням своєї винятковості та необхідної чи 
обов’язкової присутності конкретного 
працівника органів внутрішніх справ 
України в своїй сім’ї.

Таким чином, під поняттям «поважні 
причини», на нашу думку, необхідно 
розуміти певні обставини, у тому числі й 
сімейного характеру, зміст яких характе-
ризується своєю винятковістю для кож-
ного окремого суб’єкта тих чи інших 
правовідносин. У той же час, звертаючи 

увагу на оцінюючий характер даного 
поняття, його визначення у трудовому 
законодавстві, на нашу думку, було б абсо-
лютно невиправданим, оскільки виража-
лося б своєю суб’єктивністю.

У зв’язку з цим, враховуючи зазна-
чене та беручи до уваги часто ненормова-
ний робочий графік працівників органів 
внутрішніх справ України, що характе-
ризується понад установленою трива-
лістю робочого часу на тиждень (більше 
41 години), робочими днями у вихідні 
та свята, проходження служби там, де це 
викликано її інтересами, а не навпаки, і 
обумовлено наказами прямих начальни-
ків останніх тощо, для працівників орга-
нів внутрішніх справ України як наслідок 
не вистачає часу щорічної відпустки 
для задоволення власних та сімейних 
потреб. Звертаючи увагу на це, на їх пря-
мих начальників нормами Положення 
було покладено зобов’язання перед сво-
їми підлеглими не тільки дбати про без-
печні умови їхньої служби та надавати 
їм реальні можливості для службового, 
культурного й морального зростання, а й 
створювати належні умови для побуту й 
відпочину, обов’язково враховуючи при 
цьому думку колективу, щодо забезпе-
чення гласності й соціальної справедли-
вості, за невиконання яких, вони повинні 
нести персональну юридичну відповідаль-
ність, про що визначено й у законодавстві. 
Враховуючи це, порушення права праців-
ника органів внутрішніх справ України 
на короткострокову відпустку, яка була 
викликана його особистими поважними 
причинами, на нашу думку, підлягає негай-
ному поновленню, а особи з вини яких 
таке право було порушено, в залежності 
від тих чи інших обставин, повинні нести 
передбачену законом відповідальність.
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The right of police officers on a short vacation

Yefimenko I.
Abstract: The article deals with the right of employees of MIA of Ukraine on a short 

vacation. The article aims, which is to study Ukrainian legislation granted the right of police 
officers in Ukraine they receive short-term vacation and clarifying the legal grounds for its 
provision.

In the study of normative legal acts regulating issues in vacation, the author concludes that 
the provision of short-term vacation police officers may have problems that are as fragmenta-
tion concept of “valid reasons” and uncertainty in the law in full and final list types latter.

Nevertheless, the author believes that fragmentation of standards is absolutely justified, as 
this concept is in its content evaluating character, as in everyday life there are different situa-
tions that are completely legal phenomenon, but due to objective reasons they cannot be pre-
cisely defined and therefore have features inherent logical-epistemological and legal.

The author provides a proper definition of “good reasons” by which he proposes to under-
stand certain circumstances including family matters, the content of which is characterized 
by its exclusivity for each individual subject of any legal relations.

Keywords: vacation, a short vacation, employees of MIA of Ukraine, good reasons.

  

Право работников органов внутренних дел 
на кратковременный отпуск 

Ефименко И. Н.
Резюме: В предлагаемой статье рассматриваются проблемные вопросы, с которыми 

могут сталкиваются работники органов внутренних дел Украины во время предостав-
ления им кратковременного отпуска. Исследуется понятие «уважительные причины», 
делается вывод относительно фрагментарности последнего в нормативно-правовых 
актах, в которых оно закреплено. Дается собственное определение данного понятия, а 
также отмечается, что оно имеет оценочный характер.

Ключевые слова: отпуск, кратковременный отпуск, работники органов внутренних 
дел, уважительные причины.
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Постановою Пленуму Верховного Суду Украї ни 
від 7 лютого 2003 року визначається, що 
умисне вбивство, вчинене на замовлення (п. 11 

ч.  2 ст.  115 КК України) – «це умисне позбав-
лення життя потерпілого, здійснене особою (вико-
навцем) за дорученням іншої особи (замовника). 
Таке доручення може мати форму наказу, розпоря-
дження, а також угоди, відповідно до якої викона-
вець зобов’язується позбавити потерпілого життя, а 
замовник – вчинити в інтересах виконавця певні дії 
матеріального чи нематеріального характеру або ж 
не вчинювати їх» [1].

Деякі вчені пропонують розглядати вбивство 
на замовлення як виконання угоди про позбав-
лення потерпілого життя. Сторонами такої угоди 
є, як мінімум, дві особи – замовник і виконавець. 
Проте, їх може бути і більше – декілька замовників, 
декілька виконавців; до цих злочинів також можуть 
бути причетними посередники між замовником і 
виконавцем [2, 108].

Треба відмітити, що вбивство на замовлення – це 
нове кримінально-правове явище як у нашої дер-
жави, і в законодавстві інших країн. Раніше вбив-
ство на замовлення розглядалося в якості різновиду 
вбивства з корисливих мотивів. Вбивство на замов-
лення вперше було закріплено в Модельному кри-
мінальному кодексі держав-учасників СНД 1996 
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року як вбивство за наймом [3]. Пункт 
«и» частини другої статті 111 Модель-
ного кримінального кодексу держав-учас-
ників СНД встановлює кримінальну 
відповідальність за вбивство з корисливих 
мотивів, а так само за наймом [3]. Деякі 
законодавці країн СНД пішли по цьому 
ж шляхові, виділивши в кримінальних 
кодексах окремим пунктом «вбивство 
з корисливих мотивів, а так само за най-
мом». Зокрема, це Кримінальний кодекс 
Грузії (п.  «и» ст.  109) [4,  167] і Кримі-
нальний кодекс Туркменістану (п.  «и» 
ч. 2 ст. 101) [5].

У Кримінальному кодексі Узбекистану, 
прийнятому до появи Модельного кримі-
нального кодексу держав-учасників СНД, 
не міститься самостійного визначення 
вбивства на замовлення або за наймом: 
встановлюється кримінальна відповідаль-
ність тільки за вбивство з корисливих 
мотивів. Узбецький законодавець у цьому 
питанні додержувався традицій радян-
ського закону. Із цього приводу дослідник 
А. В. Єжков зазначає: «Кримінальне зако-
нодавство Естонії, Латвії, Узбекистану 
взагалі не знає понять вчинення злочинів 
за наймом або на замовлення. Кваліфіку-
ючими ознаками багатьох злочинів, у тому 
числі й вбивств, є їхнє вчинення «з корис-
ливих мотивів», «з користі». Таким 
чином, можна зробити висновок, що дана 
група країн у певній мері дотепер «вірна» 
традиціям кримінального законодавства 
колишнього Радянського Союзу» [6, 29]. 
Вважаємо, що не можна повною мірою 
погодитися із зазначеними тверджен-
нями. Зокрема, що стосується Узбекис-
тану, то в цьому випадку дійсно мала місце 
вірність радянським принципам і поспіш-
ність створення Кримінального кодексу. 
Але прибалтійським державам навряд чи 
можна дорікати у дотриманні радянським 
законодавчим традиціям.

Крім того, необхідно підкреслити сво-
єрідну позицію естонського законодавця, 

яка відбилася в Кримінальному (Пені-
тенціарному) кодексі Естонії 2001 року 
[7]. Якщо Кримінальний кодекс Литви 
1999 року (п. 9 ч. 2 ст. 126) [8, 243] і Кри-
мінальний кодекс Латвії 1998 року (п.  9 
ст. 117) [9, 144] дійсно містять кваліфіку-
ючу ознаку вбивства з корисливих моти-
вів і не містять кваліфікуючої ознаки 
вбивства на замовлення або за наймом, то 
Кримінальний (Пенітенціарний) кодекс 
Естонії містить кваліфікуючу ознаку вбив-
ства з мотивів особистої вигоди. Пункт 5 
параграфа 114 Кримінального (Пенітенці-
арного) кодексу Естонії визначає відпові-
дальність за вбивство, поєднане з розбоєм 
або вчинене з особистої вигоди [7, 1138]. 
Як справедливо підкреслює правознавець 
О.  В.  Ріккас, «поняття особистої вигоди 
більш ємке, ніж поняття користі. Перше 
поняття охоплює як вбивство, вчинене 
з метою отримання матеріальної вигоди 
безпосередньо від його вчинення, за раху-
нок майна потерпілого, так і за рахунок 
одержання винагороди від третіх осіб – 
вбивство за наймом» [10, 149].

Що стосується російського законо-
давця, то у зрівнянні з відповідною нор-
мою Модельного кримінального кодексу 
держав-учасників СНД, він ще більше 
«роздрібнив» аналогічний пункт ква-
ліфікованого виду вбивства, додавши 
«вбивство, поєднане з розбоєм, вимаган-
ням або бандитизмом». Повністю пункт 
«з» частини другої ст. 105 КК Російської 
Федерації «Вбивство» сформульовано 
у такий спосіб: «Вбивство з корисливих 
мотивів або за наймом, а так само поєд-
нане з розбоєм, вимаганням або банди-
тизмом» [11]. На думку вчених, таке 
формулювання є достатньо дискусійним 
[12, 89–90], хоча прикладу Росії пішли 
творці кримінальних кодексів Білорусі 
(п.  12 ч.  2 ст.  139 Кримінального кодексу 
Білорусі) [13,  542], Казахстану (п.  «з» 
ч.  2 ст.  96 Кримінального кодексу Казах-
стану) [14], Киргизії (п. 8 ч. 2 ст. 97 Кри-
мінального кодексу Киргизстану) [15] та 
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Таджикистану (п. «к» ч. 2 ст. 104 Кримі-
нального кодексу Таджикистану) [16].

У пункті 5 частини другої статті 120 
Кримінального кодексу Азербайджану 
передбачена відповідальність за вбивство, 
вчинене з корисливих мотивів або за най-
мом, а так само з метою використання 
органів або тканин потерпілого [17, 146]. 
Треба відзначити, що азербайджанський 
кримінальний закон містить і окремий 
пункт, який визначає відповідальність за 
вбивство, поєднане з розбоєм, вимаган-
ням або бандитизмом (п.  11 ч.  2 ст.  120 
Кримінального кодексу Азербайджану) 
[17,  147]. На думку дослідників кримі-
нального права, що цей підхід є більш 
раціональний, оскільки вбивство з метою 
використання органів або тканин потер-
пілого стоїть ближче до вбивства з корис-
ливих мотивів, ніж вбивство, поєднане з 
розбоєм, вимаганням або бандитизмом 
[12, 90].

Крім того, кримінальні кодекси країн 
СНД різняться визначенням, яке вони 
дають самому поняттю «вбивство на 
замовлення». В одних кодексах, як вже 
зазначалося, вживається термін «вбив-
ство за наймом» (у кримінальних кодек-
сах Росії, Білорусії, Азербайджану, 
Казахстану, Киргизії, Грузії, Туркме-
ністану, Таджикистану), в інших – «на 
замовлення», як у кримінальних кодексах 
України (п. 11 ч. 2 ст. 120 Кримінального 
кодексу України) та Молдови (п. «m» ч. 3 
ст.  145 Кримінального кодексу Молдови) 
[18,  94] або, як у Кримінальному кодексі 
Вірменії – «замовлене» (п.  8 ч.  2 ст.  104 
Кримінального кодексу Вірменії) [19], що, 
по суті, є поняттями дуже близькими за 
змістом.

Однак, існує різниця в юридичній тех-
ніці – у Кримінальному кодексі України 
вбивство на замовлення не тільки виді-
лене як окремий вид умисного вбив-
ства, але й розмежоване із суміжними 
видами вбивства, наприклад, з вбивством 

з корисливих мотивів. Таким чином, існує 
певна різниця щодо врегулювання вбив-
ства на замовлення або за наймом в укра-
їнському та інших кримінальних кодексах. 
На це звернув увагу І.  В.  Гайков, який у 
своєму дослідженні, проводячи порів-
няльний аналіз ознак цього вбивства в 
Кримінальному кодексі Російської Феде-
рації та Кримінального кодексу України, 
вказав на те, що в статті 105 Криміналь-
ного кодексу Російської Федерації роз-
глянуте вбивство, по-перше, назване 
вбивством « за наймом», по-друге, воно 
поміщене в одному пункті з вбивством з 
корисливих мотивів (п.  «з» ч.  2 ст.  105 
Кримінального кодексу Російської Феде-
рації), «що підкреслює їхній споріднений 
характер у тому розумінні, що вбивство 
за наймом завжди припускає яку-небудь 
вигоду вбивці-виконавця, зацікавленість у 
його вчиненні. Причому інтерес цей може 
носити і немайновий характер» [20,  45]. 
На думку І. В. Гайкова, законодавцеві Росії 
вдалося розкрити дійсну небезпеку вбив-
ства на замовлення, назвавши його вбив-
ством за наймом: «Вона криється в тому, 
що виконавець цього вбивства – не про-
сто вбивця, а вбивця найнятий, тобто 
такий, який одержав або одержує вина-
городу, який знає собі ціну як фахівця із 
позбавлення життя. Звідси, ефективність 
його злочинної поведінки незмірно вище, 
чим звичайного вбивці, тому що вона сти-
мульована замовником» [20, 46].

На нашу думку, тут досить складно 
говорити про правильність або непра-
вильність у вживанні термінів. Росій-
ський законодавець визначає вбивство 
за наймом як різновид вбивства з корис-
ливих мотивів, і при вбивстві за наймом 
обов’язкові два співучасники та корисли-
вим мотивом повинен керуватися тільки 
виконавець, а мотив замовника не має зна-
чення. Український законодавець поста-
вив перед собою інше завдання. Так, 
визначаючи в Кримінальному кодексі 
України вбивство з корисливих мотивів 
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(п.  6 ч.  2 ст.  115 КК України) і вбивство 
на замовлення (п. 11 ч. 2 ст. 115 КК Укра-
їни), він підкреслює сам факт замовлення, 
тобто акцент робиться на існуванні замов-
лення як публічної оферти в цивільному 
праві, а не на факті, що він діє за най-
мом. Звідси випливає, що при вбивстві 
на замовлення корисливий мотив у вико-
навця теж не обов’язковий.

Висновок. В підсумку представляється, 
що якщо вживається термін «вбивство за 
наймом», то ми дивимося на явище під 
кутом зору наймача, а якщо вживається 
термін «на замовлення» – то під кутом 
зору найманця. Але від цього сама суть їх 
домовленості не змінюється.

В цьому сенсі представляє інтерес пункт 
2 статті 139 Кримінального кодексу Іспа-
нії 1995 року, в якому в якості обставини, 

що обтяжує вбивство визначено заподі-
яння смерті іншій людині за плату, вина-
городу або за обіцянкою [21], що також 
вказує на наявність певної домовленості 
між замовником та виконавцем, але не 
обов’язково ці відносини носять комер-
ційний характер.

Така позиція щодо «комерційності» 
або «некомерційності» умисного вбив-
ства на замовлення цілком корелюється з 
положеннями Постанови Пленуму Вер-
ховного Суду України від 7 лютого 2003 
року, де зазначено, що «у випадках, коли 
умисне вбивство на замовлення вчиню-
ється з метою одержання від замовника 
грошей, матеріальних цінностей чи інших 
вигод матеріального характеру (тобто з 
корисливих мотивів), дії виконавця квалі-
фікуються за пунктами 6 і 11 частини дру-
гої статті 115 КК України. 
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Deliberate murder committed by the order: 
a comparative legal research

Sotula A.
Abstract: Murder committed in order is the victim deliberate deprivation of life commit-

ted by the person (executor) on behalf of another person (the customer). Such authorization 
may take the form of orders, as well as agreements whereby the Contractor shall deprive the 
victim’s life, and the customer – to act in the interests of certain actions of artist material or 
immaterial nature or not to commit them. Some scientists propose to consider how to order 
the killing of the implementation of the deprivation of the victim’s life. Parties to such an 
agreement is at least two people – the customer and performer. However, there may be more 
– some customers, some performers; these crimes may also be involved intermediary between 
the customer and the performer. Note that killing on request – a new penal phenomenon 
both in our country and in the legislation of other countries. Before killing on demand was 
seen as a kind of murder for mercenary motives.

It seems that if the term “murder for hire” then we look at the phenomenon from the 
perspective of the employer, and if the term “on demand” – that from the perspective of 
a mercenary. But this is the essence of the agreement is not changed. This position on the 
“komertsiynosti” or “nekomertsiynosti” murder in order fully correlated with the provisions 
of the judicial practice in Ukraine.

Keywords: criminal law, crimes against life, Deliberate murder committed by the order.

  

Умышленное убийство, совершенное по заказу: 
сравнительно-правовое исследование
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Резюме: Статья посвящена сравнительно-правовом исследованию умышленного 

убийства совершенного по заказу. Осуществлен обзор современных проблем опреде-
ления этого преступления против жизни. Делается вывод о необходимости совершен-
ствования уголовного законодательства Украины.
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ство совершенное по заказу.
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Постановка проблеми. Новим для вітчизня-
ного кримінального процесуального законо-
давства є поява в ньому інституту негласних 

слідчих (розшукових) дій, важливим завданням 
якого виступає збирання слідчим, прокурором як 
стороною обвинувачення або перевірка ними ра-
ніше отриманих під час досудового розслідуван-
ня доказів. Запровадження цього процесуального 
інституту дало в руки органам досудового розслі-
дування додаткові процесуально-криміналістичні 
засоби їх діяльності. Застосування таких засобів по-
винно не лише розширити можливості органів до-
судового розслідування у формуванні доказової 
бази в кримінальному провадженні, але й створи-
ти умови для отримання якісних і об’єктивних фак-
тичних даних, що можуть бути покладені в основу 
прийняття правильних процесуальних рішень і 
правильного та справедливого вирішення завдань 
кримінального провадження. Серед останніх клю-
чове значення мають захист особи від криміналь-
них правопорушень за одночасного забезпечення 
охорони прав, свобод та законних інтересів учасни-
ків кримінального провадження. Інститут негласних 
слідчих (розшукових) дій як засобів діяльності з до-
судового розслідування злочинів привернув увагу 
багатьох вітчизняних науковців, зокрема, Ю. П. Але-

Забезпечення прав і свобод людини 
під час проведення негласних 

процесуальних дій  
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негласних слідчих (розшукових) дій, що 
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ніна, С. О. Гриненка, О. М. Дроз-
дова, В.  А.  Колесника, С.  С.  Кудінова, 
Є.  Д.  Лук’янчикова, Д.  Й.  Никифорчу-
ка, М. А. Погорецького, Д.  Б.  Сергєє-
вої, В.  М.  Тертишника, Р.  М.  Шехавцова, 
М.  Є.  Шумила та багатьох інших. Ними 
висвітлюється поняття, правова приро-
да, класифікація негласних слідчих (роз-
шукових) дій, тактика проведення й 
використання результатів у доказуванні, 
їх співвідношення з оперативно-розшу-
ковими діями тощо. Проте низка питань 
залишається не вирішеними і до таких 
відносимо проблеми захисту прав осіб, 
щодо яких органи досудового розсліду-
вання здійснюють негласні процесуальні 
заходи, правомірність тимчасового обме-
ження таких прав і свобод особи та відпо-
відність деяких вітчизняних кримінальних 
процесуальних норм законодавчим при-
писам інших країн, в яких також визна-
ється допустимим проведення негласних 
процесуальних заходів під час досудового 
розслідування.

Виклад основного матеріалу. Важли-
вою особливістю проведення негласних 
процесуальних дій є таємність, невідо-
мість до визначеного прокурором часу для 
інших крім уповноважених представників 
конкретного органу досудового розсліду-
вання осіб як факту, так і отриманих ре-
зультатів. Практика здійснення органами 
кримінального переслідування неглас-
них процесуальних дій відома й іншим 
європейським і не тільки країнам. Напри-
клад, ст. 154 КПК Литовської Республіки 
посадовим особам, що проводять досу-
дове слідство, дозволено здійснювати не-
гласний контроль за інформацією, яка 
передається засобами телекомунікаційної 
мережі, і знімати її, а ст. 160 цього КПК 
встановлено можливість і визначено поря-
док здійснення під час досудового розслі-
дування злочинів прихованого стеження 
за особою, транспортними засобами чи 
конкретними об’єктами [1, 80–81, 83–84]. 
Окремою Частиною 5 КПК Республіки 

Молдова встановлено порядок здійснення 
спеціальної розшукової діяльності як су-
купності дій гласного або негласного ха-
рактеру, що здійснюються розшуковими 
офіцерами в межах кримінального пере-
слідування [2]. Статтею 237 КПК Респу-
бліки Казахстан передбачено можливість 
і встановлено порядок негласного прослу-
ховування й запису переговорів та розмов 
підозрюваного або обвинуваченого у вчи-
ненні тяжких злочинів [3].

Водночас в багатьох випадках прове-
дення негласних слідчих (розшукових) 
дій певним або іншим чином торкається 
інтересів окремих осіб, допускає тимча-
сове обмеження їхніх конституційних 
прав на свободу спілкування, таємницю 
листування, невтручання в особисте і 
сімейне життя, недоторканість житла чи 
іншого володіння особи тощо. Такими 
особами можуть бути як підозрювані, 
що мають чітко визначений процесуаль-
ний статус і знають про наявні в орга-
нів досудового розслідування відомості, 
які можуть вказувати на їхню причет-
ність до вчинення злочину, так і інші 
особи, що не мають статусу підозрюва-
ного, але відносно яких органами досу-
дового розслідування здійснюються 
відповідні процесуальні заходи. Неза-
лежно від набутого в кримінальному про-
вадженні процесуального статусу, усі 
особи, конституційні права яких були 
тимчасово обмежені під час проведення 
негласних процесуальних дій, а також під-
озрюваний і його захисник мають бути 
письмово повідомлені про таке обме-
ження прокурором або за його доручен-
ням слідчим, який здійснює досудове 
розслідування. Відповідне доручення про-
курора може бути надано тільки конкрет-
ному слідчому, який здійснює досудове 
розслідування, і незалежно від того, ним 
чи уповноваженим оперативним підроз-
ділом здійснені негласні слідчі (розшу-
кові) дії. Співробітникам уповноважених 
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оперативних підрозділів таке доручення 
прокурор не надає.

Конкретний час повідомлення особи 
про тимчасове обмеження її конституцій-
них прав, що мало місце в зв’язку з прове-
денням негласної слідчої (розшукової) дії, 
визначається прокурором із урахуванням 
наявності чи відсутності загроз для досяг-
нення мети досудового розслідування, сус-
пільної безпеки, життя або здоров’я осіб, 
які були причетні до проведення неглас-
них слідчих (розшукових) дій [4, 27]. При-
четними до них особами можуть бути 
громадяни, що співробітничають з право-
охоронними органами на конфіденційній 
основі і надавали допомогу в проведенні 
негласних процесуальних дій, або ж спів-
робітники уповноважених оперативних 
підрозділів, які проводили такі дії за 
дорученням прокурора чи слідчого або 
залучалися до їх проведення. Важливою 
вимогою є та, що відповідне повідомлення 
про факт тимчасового обмеження консти-
туційних прав особи під час проведення 
негласної слідчої (розшукової) дії повинне 
бути здійснене протягом дванадцяти міся-
ців з дня припинення таких дій, але не піз-
ніше звернення до суду з обвинувальним 
актом. У повідомленні має бути вказано 
про факт тимчасового обмеження консти-
туційних прав особи, коли, в зв’язку з чим, 
за яких обставин це відбулося і в чому 
воно полягало, про подальше викорис-
тання отриманих матеріалів в доказуванні 
або про їх знищення. Ким саме прово-
дились негласні слідчі (розшукові) дії і з 
використанням яких сил, у повідомленні 
не розкривається. Таке загальне правило 
вітчизняного законодавця відповідає 
вимогам законодавства й практиці інших 
європейських держав. Наприклад, згідно 
з вимогами ст. 161 КПК Литовської Рес-
публіки, особа, до якої органами досудо-
вого слідства було застосовано будь-який 
захід без її відома, після завершення 
застосування до неї цього заходу чи захо-
дів має бути про це повідомлена, а у разі 

завершення кримінального процесу, вся 
інформація, зібрана про приватне життя 
особи, має бути негайно знищена [1, 85].

Негласний характер процесуальних дій 
зумовлює потребу збереження в таємниці 
від непричетних до здійснення досудо-
вого розслідування осіб відомостей щодо 
факту проведення негласних слідчих (роз-
шукових) дій не лише на час їх підготовки 
чи безпосереднього проведення, а й після 
завершення таких дій до часу, коли повідо-
млення про них не завдасть шкоди інтер-
есам кримінального провадження та не 
створить загрози безпеці певних осіб. Вод-
ночас якщо в результаті проведення таких 
дій отримані матеріали, які мають зна-
чення для доказування у кримінальному 
провадженні і їх планується використо-
вувати прокурором в судовому засіданні, 
після завершення досудового розсліду-
вання прокурор або слідчий за його дору-
ченням зобов’язаний надати доступ до 
усіх матеріалів досудового розслідування, 
які є в його розпорядженні і які самі по 
собі або у сукупності з іншими доказами 
можуть бути використані для доведення 
вини, невинуватості або меншого ступеня 
винуватості обвинуваченого чи сприяти 
пом’якшенню покарання. В зв’язку з цим 
встановлено ту законодавчу вимогу, що 
відомості про факт та методи проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій, осіб, 
які їх проводять, а також інформація, 
отримана в результаті їх проведення, не 
підлягають розголошенню особами, яким 
це стало відомо в результаті ознайомлення 
з матеріалами в порядку, передбаченому 
ст. 290 КПК України, про що зазначені 
особи попереджаються слідчим. Водночас 
законодавцем не передбачено можливості 
ознайомлення з матеріалами негласних 
слідчих (розшукових) дій сторони захисту 
чи потерпілого до завершення досудо-
вого розслідування в порядку, передбаче-
ному ст. 221 КПК України. Протокол про 
проведення негласних слідчих (розшуко-
вих) дій та додатки до нього не підпадають 
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під розуміння загальнодоступних доку-
ментів і ознайомлення з ними інших осіб 
до завершення досудового розслідування 
може зашкодити інтересам кримінального 
провадження. Така вимога законодавця 
не порушує конституційних прав особи, 
оскільки про факт тимчасового обме-
ження окремих прав особі стає відомо до 
направлення матеріалів провадження в 
суд і використання їх в суді.

Водночас процесуальними нормами 
ч. 2 ст. 254 КПК України встановлено ще 
одну засторогу. Якщо протоколи про про-
ведення негласних слідчих (розшукових) 
дій містять інформацію щодо приватного 
(особистого чи сімейного) життя інших 
осіб, захисник, а також інші особи, які 
мають право на ознайомлення з протоко-
лами, попереджаються про кримінальну 
відповідальність за розголошеної інфор-
мації щодо інших осіб, яка встановлена 
вимогами ст. 387 КК України. Ця зако-
нодавча вимога слугує забезпеченню прав 
людини.

Забезпеченню прав та інтересів людини 
слугує й та законодавча вимога, якою 
передбачено, що коли в результаті про-
ведення негласних слідчих (розшукових) 
дій будуть отримані речі або документи, 
у поверненні яких може бути зацікавле-
ний їх власник, прокурор зобов’язаний 
повідомити його про наявність таких 
речей і з’ясувати, чи бажає він їх повер-
нення. Про зазначені обставини проку-
рором повідомляється саме власник, а не 
особа, у якої такі речі або документи були 

в тимчасовому користуванні чи володінні. 
Прийняття рішення щодо наявності мож-
ливої зацікавленості в поверненні речей 
чи документів і повідомлення про це пев-
ного власника, а також про допустимість 
і час їх повернення покладається на про-
курора, який повинен враховувати при 
цьому необхідність забезпечення прав та 
законних інтересів осіб, а також запобі-
гання завданню шкоди для кримінального 
провадження.

Висновки. Негласність проведення 
під час здійснення кримінального про-
вадження окремих процесуальних дій 
ніяким чином не повинна створювати 
можливості для зловживань несумлін-
ними працівниками органів досудового 
розслідування, оперативними співробіт-
никами чи іншими особами, а надто тих 
зловживань, результатом яких може стати 
порушення прав та свобод особи. Гаран-
тією забезпечення прав, свобод та інтере-
сів учасників кримінального провадження 
слугують відповідні норми вітчизняного 
кримінального процесуального зако-
нодавства, дотримання яких вказує на 
належний рівень професійної підготовки 
слідчих, прокурорів, суддів. Поглиблене 
наукове дослідження зазначених про-
блем сприятиме не лише подальшому роз-
витку наукової думки, а й створюватиме 
теоретичне підґрунтя для удосконалення 
чинного кримінального процесуального 
законодавства та підвищення гарантій 
дотримання прав особи в кримінальному 
провадженні.
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Ensuring human rights and freedoms during covert 
legal proceedings in criminal procedure

Kolesnyk Yu.
Abstract: The article researches certain aspects of covert investigative (detective) actions 

associated with temporary restriction of rights and freedoms of a person. It indicates the need 
for legislative support of participants’ rights in criminal proceedings and compliance with 
criminal procedural rules of Ukrainian legislation that regulate the covert legal proceedings 
according to EU-wide requirements. 

Keywords: pre-trial investigation, covert legal proceedings, human rights and freedoms; 
temporary restriction of constitutional rights. 

  

Обеспечение прав и свобод человека в ходе проведения негласных 
процессуальных действий в уголовном производстве

Колесник Ю. В.
Резюме: рассматриваются отдельные аспекты проведения негласных следствен-

ных (розыскных) действий, связанных с временным ограничением прав и свобод лич-
ности. Указывается на потребность законодательного обеспечения прав участников 
уголовного производства и соответствия уголовных процессуальных норм украин-
ского законодательства, регулирующего порядок осуществления процессуальных дей-
ствий, общеевропейским требованиям. Обращено внимание на то обстоятельство, что 
во многих случаях проведение негласных следственных (розыскных) действий связано 
с необходимостью временного ограничения конституционных прав человека. Такие 
обстоятельства вызваны необходимостью осуществления полного и объективного рас-
следования, но это не должно влиять на права, защищаемые законом. Гарантией обеспе-
чения законности служит обязанность прокурора сообщить письменно каждому лицу, 
чьи права были временно ограничены. Эти положения отечественного законодатель-
ства отвечают практике судопроизводства и других стран Европы.

Ключевые слова: досудебное расследование; негласные процессуальные действия; 
права и свободы человека; временное ограничение конституционных прав.
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Однією з неоднозначних новел нового КПК 
України є поява в ньому окремого інституту 
процесуальних дій – негласних слідчих (роз-

шукових) дій, які законодавцем визначені як різно-
вид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт 
та методи проведення яких не підлягають розголо-
шенню, за винятком випадків, передбачених КПК 
України (ч. 1 ст. 246 ).

Вважається, що проведення слідчих дій саме у 
такій формі покликано забезпечити швидке й ефек-
тивне збирання відомостей про злочин й особу 
(осіб), що його вчинила, надати органам досудового 
розслідування можливість встановити їх місцезна-
ходження і місцезнаходження окремих предметів, 
речей і документів, що мають значення для кримі-
нального провадження, запобігти протидії розсліду-
ванню злочину з боку зацікавлених осіб, забезпечити 
безпеку учасників кримінального провадження і чле-
нів їх сімей в ситуаціях, коли проведенням слідчих 
(розшукових) дій це здійснити неможливо або над-
звичайно складно [1, 8]. При цьому треба зазначити, 
що негласні слідчі (розшукові) дії (далі – НС(Р)Д) 
мають однакову гносеологічну природу, один алго-
ритм здійснення з однойменними оперативно-роз-
шуковими діями [2]. 

Законодавець визначає три обов’язкові умови 
проведення цих процесуальних дій: (1) якщо 

Деякі питання тактики захисту 
в умовах проведення слідством 

негласних слідчих (розшукових) дій 
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може використовувати захист з метою 
недопущення використання їх результатів 
як докази для доведення обвинувачення. 

Розглядається практика Європейського суду 
з прав людини: про те, що обвинувальний 
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відомості про злочин та особу, яка його 
вчинила, неможливо отримати в інший 
спосіб, (2) виключно у кримінальних про-
вадженнях про тяжкі або особливо тяжкі 
злочини (ч.  2 ст.  246 КПК); (3) є наяв-
ність достатніх підстав вважати, що під 
час проведення негласних слідчих (розшу-
кових) дій можуть бути отримані докази, 
які самостійно або у сукупності з іншими 
доказами можуть мати суттєве значення 
для встановлення обставин злочину або 
осіб, які його вчинили (п.  2 ч.  3 ст.  248 
КПК) [3, 28].

Питанням сутності негласних слід-
чих (розшукових) дій, підготовці їх 
проведення, процесуального оформ-
лення, класифікації, тактики прове-
дення та ін. відразу після прийняття 
нового КПК України була приділена 
увага багатьох науковців-процесуаліс-
тів, криміналістів та практиків, зокрема: 
В. Д. Берназа, В. А. Колесника, С. С. Куді-
нова, М. А. Погорецького, Д. Б. Сергеєвої, 
Р. М. Шехавцова, М. Є. Шумили та ін. Але 
до цього часу багато питань, пов’язаних 
з проведенням НС(Р)Д, які поста-
ють перед слідством (обвинуваченням), 
захистом та судом, залишаються невирі-
шеними. Серед них, наприклад, визна-
чення сутності такої підстави проведення 
НС(Р)Д – «якщо відомості про злочин та 
особу, яка його вчинила неможливо отри-
мати в інший спосіб» (ч. 2 ст. 246 КПК), 
особливості тактики захисту в умовах 
застосування досудовим слідством (обви-
нуваченням) окремих негласних слідчих 
(розшукових) дій; щодо ефективності та 
результативності ініціації захистом прове-
дення НС(Р)Д (ч. 3 ст. 93 КПК) та ін.

Питанням тактики захисту присвя-
чені роботи вітчизняних та закордон-
них науковців: М.  О.  Баєва, О.  Я.  Баєва, 
Т.  В.  Варфоломеєвої, Ю.  П.  Гармаєва, 
Г. А. Зоріна, Л. О. Зашляпіна, В. В. Коніна, 
Г.  М.  Резніка, А.  Г.  Філіппова та ін. Дея-
ким питанням тактики захисту в умовах 

застосування досудовим слідством опе-
ративно-розшукових заходів присвячена 
робота В.  І.  Боярова і О.  П.  Кучинської 
[4], але питання тактики захисту в умо-
вах проведення слідчим, прокурором (або 
за їх ініціативою) негласних слідчих (роз-
шукових) дій до цього часу залишаються 
поза увагою науковців.

Саме це зумовило визначення теми 
статті.

Тактика професіонального захисту у 
кримінальних справах (провадженнях) 
розглядається як підсистема криміналіс-
тичної тактики, яка складається з системи 
відповідних засобів (прийомів, комбіна-
цій, операцій, рекомендацій), які розро-
бляються на основі наукових положень 
криміналістичної тактики, допустимого і 
раціонального збирання, представлення, 
дослідження і використання адвокатом 
доказової інформації, яка виправдовує 
підзахисного або пом’якшує його відпові-
дальність, які забезпечують права і інтер-
еси останнього в умовах потенційної або 
реальної, безпосередньої або опосередко-
ваної протидії з боку осіб і організацій, 
які протистоять захиснику при реаліза-
ції ним своєї кримінально-процесуальної 
функції [5,  8]. Більш загальним є визна-
чення тактики захисту, яке запропоно-
ване Т.  В.  Варфоломеєвою – як створені 
на основі досягнень науки і досвіду адво-
катської діяльності рекомендації з роз-
робки оптимального варіанту правового 
захисту і його реалізації в конкретних 
умовах і в найбільш ефективних способах 
здійснення адвокатом дій з захисту прав і 
законних інтересів громадян [6, 18]. 

Одним з принципів реалізації тактики 
адвоката-захисника, поряд з прогнозу-
ванням, планомірністю, динамічністю, 
етичністю і законністю, є ситуаційність. 
Тактика захисту – це ситуативна діяль-
ність, коли виникнення конкретної захис-
ної ситуації (ситуації захисту) залежить 
від трьох основних факторів: по-перше, 
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відношення підзахисного до повідо-
млення про підозру, а по-друге, існування 
кола доказів, які викривають підзахисного 
у вчиненні злочину (кримінального пра-
вопорушення) і, зрозуміло, поінформова-
ності про це адвоката-захисника [5, 8, 18].

Під ситуацією захисту розуміють сукуп-
ність умов організаційного, операційного 
та інформаційного характеру, які впли-
вають на визначення загальних завдань 
захисту у конкретному провадженні та 
її стратегії; прийняття рішень стороною 
захисту (узгодженого з підзахисним) під 
час надання правової допомоги підзахис-
ному (підозрюваному, обвинуваченому) 
[7,  92]. Саме від правильного визначення 
ситуації, її належної оцінки та прийняття 
тактичного рішення адвокатом-захисни-
ком залежить результат захисту, а отже й 
судьба підзахисного.

Під компонентами інформаційного 
характеру розуміється наявність дока-
зів та іншої інформації у справі, її аналіз 
з подальшим прогнозуванням можливих 
наслідків розвитку ситуації, що склалася. 
Саме на початковому етапі від цього ком-
поненту залежить як прийняття захисту, 
так і обрання позиції та відповідної стра-
тегії здійснення захисту. Під компонен-
тами операційного характеру розуміються 
умови провадження процесуальних та не 
процесуальних дій, загальний стан про-
вадження у справі, її складність, визна-
ченість стратегічних і тактичних цілей і 
завдань, наявність способів захисту та пси-
хологічного контакту і деякі ін. До компо-
нентів організаційного характеру належать: 
завантаженість адвоката справами, наяв-
ність плану захисту в цілому і окремо по 
кожній процесуальній дії, наявність вер-
сій захисту, складність кримінального 
провадження (значна кількість підозрюва-
них, епізодів, захисників та інших учасни-
ків процесу та ін.), систематизація засобів 
і способів захисту, методична підготовка 
адвоката та ін. [7, 93].

Тактика захисту на досудовому слідстві 
для захисника полягає в тому, щоб отри-
мати найбільшу і найповнішу інформа-
цію стосовно дій і намірів слідства та про 
результати розслідування на конкретний 
момент. Знаходячись в ситуації невизна-
ченості, захисник не завжди може визна-
чити свою позицію, а отже й перспективи 
захисту та обрати відповідну стратегію 
захисту.

Безумовно, всю необхідну інформа-
цію адвокат-захисник отримує (або може 
отримати) під час завершення досудового 
розслідування та надання йому доступу до 
матеріалів досудового розслідування, але 
на той момент для підзахисного вже може 
скластися така негативна захисна ситуа-
ція, яка не може бути виправлена подаль-
шими активними діями захисту (в тому 
числі під час судового розгляду).

Тому, виходячи з вимог чинного КПК, 
з метою мінімізації негативних наслід-
ків від проведення НС(Р)Д на початко-
вому етапі розслідування справ про тяжкі 
та особливо тяжкі злочини, аналізуючи 
отриману інформацію, захисник пови-
нен прогнозувати можливість проведення 
НС(Р)Д та отримання інформації про її 
проведення; проводити аналіз отриманої 
слідством інформації (на предмет її допус-
тимості, наприклад) та використання 
під час судового розгляду кримінального 
провадження.

Так, зокрема, для кожної з передба-
чених у чинному КПК негласної слід-
чої (розшукової) дії адвокат-захисник 
повинен встановити наявність відпо-
відних підстав їх проведення та пору-
шень, які піддають сумніву їх проведення 
та використання отриманих результа-
тів як доказів (у зв’язку, наприклад, з їх 
недопустимістю).

Зокрема, перевірка факту внесення 
відомостей до ЄРДР де йдеться про попе-
редню правову кваліфікацію саме за 
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вчинення тяжкого або особливо тяжкого 
злочину (цю інформацію адвокат офіційно 
отримує). Чи є підстави вважати немож-
ливим отримання слідством відомос-
тей про злочин в інший спосіб, у зв’язку, 
наприклад, з реальною загрозою життю 
та здоров'ю тих, хто проводить цю проце-
суальну дію (це може бути під час масових 
заворушень або в умовах іншої кризисної 
ситуації в країні, коли проведення гласних 
слідчих (розшукових) дій може спровоку-
вати ті ж самі заворушення та ін.)? 

Сам термін «неможливо отримання 
іншим способом…» розуміється науков-
цями як те, що ініціація проведення неглас-
них слідчих (розшукових) дій повинна 
бути однозначно пов’язана з констатацією 
висновку про вичерпність ординарних піз-
навальних заходів (п. 7 ч. 2 ст. 248, п. 6 ч. 1 
ст. 251 КПК) [8, 28], до яких можна відне-
сти й проведення оперативно-розшукових 
заходів.

Можна зупинитися у зв’язку з цим на 
достатньо поширеній НС(Р)Д, якою є 
контроль за вчиненням злочину у формі 
імітування обстановки злочину, що перед-
бачена п.  4 ч.  1 ст.  271 КПК. Вона прово-
диться лише за наявністю достатніх підстав 
вважати, що готується вчинення або вчиня-
ється тяжкий або особливо тяжкий злочин 
(ч. 1 ст. 271 КПК). Інструкція про організа-
цію проведення негласних слідчих (розшу-
кових) дій та використання їх результатів 
у кримінальному провадженні (п.  1.12.5) 
визначає мету такої НС(Р)Д – запобігання 
злочину [9]. Але завжди треба врахову-
вати, що імітування обстановки злочину 
може спровокувати його вчинення в ситу-
ації, коли особа фактично раніше злочини 
не вчиняла, а слідство лише припускає, що 
людина, яка працює, наприклад, в якоїсь 
потенційно корупційній структурі, також 
систематично вчиняє корупційні та інші 
кримінально-карані діяння.

Негативним фактором, який сприяє 
створенню таких ситуацій, на нашу думку, 

є те, що проведення контролю за вчинен-
ням злочину покладено не на слідчого 
суддю, а на прокурора, на якого покладена 
функція координатора боротьби зі злочин-
ністю в районі, місті, регіоні і він зацікавле-
ний у створенні видимості благополуччя у 
цій боротьбі. Часто проведення зазначеної 
НС(Р)Д проводиться у зв’язку з вимогами 
прокуратури вищого рівня або керівни-
цтва МВС, СБ України про «покращення 
показників» (в рамках відповідної «кам-
панії»…) у боротьбі зі злочинністю (при-
тягнення до відповідальності за вчинення 
корупційних дій; розповсюдження нарко-
тичних засобів та ін.).

Європейський суд з прав людини (далі 
– ЄСПЛ) ще у 1998 р. прийняв рішення у 
справі Teixeira de Castro v. Portugal (9 June 
1998, Reports 1998-IV), де була визна-
чена межа, яку не можна переходити при 
виконанні оперативно-розшукових захо-
дів (а отже, за чинним КПК України – 
НС(Р)Д); і те, що обвинувальний вирок 
не можна обґрунтовувати доказами зло-
чинної поведінки, отриманими в резуль-
таті вчинення злочину, ініційованого 
поліцією. 

Зазначена межа передбачає дві 
обов’язкові умови: по-перше, дії право-
охоронних органів (міліції) повинні бути 
складовою частиною загальної операції 
(наприклад, операції з боротьби з нарко-
трафіком; викриття посадовців якоїсь дер-
жавної структури у вчиненні корупційних 
дій та ін.), тобто повинні бути дані про те, 
що особа, яку будуть підбурювати до вчи-
нення злочину – систематично їх вчиняє; а 
по-друге, ця операція повинна здійснюва-
тися під контролем суду (судді). 

А якщо якоїсь загальної операції не 
проводилось, і не було підтверджено, що 
підозрюваний вчиняв до цього злочини, а 
отже, за зазначеним пілотним рішеннями 
ЄСПЛ можна зробити висновок, що без 
підбурювання (провокації) з боку право-
охоронних органів цей злочин не був би 



Г. В. Коновалова

87

вчинений (Vanyan v. Russia (no. 53203/99, 
15 December 2005), оскільки не було жод-
них підстав вважати, що до залучення 
особи (підозрюваного) у правоохорон-
них органів були підстави підозрювати 
її в поширенні наркотиків, зловживанні 
службовим становищем та ін. (тобто, 
має місце пряме порушення вимог ч.  3 
ст.   271 УПК України). І якщо всі доказі 
у провадженні, яке є предметом розгляду, 
отримані в результаті лише операції пра-
воохоронних органів, то таким чином 
порушено статтю  6 Конвенції про захист 
прав людини та основоположних сво-
бод – принцип справедливості судового 
процесу, якій стоїть на заваді перевірці 
оперативно-розшуковими заходами чи 
спеціальними операціями реакції особи 
на пропозицію вчинити злочин та подаль-
шого засудження, якщо вона не встояла 
перед такою спокусою [10, 35–36; 11, 
198–216].

На нашу думку, у разі запровадження 
судового контролю за проведенням НС(Р)
Д, передбачених ст. 271 КПК, під час пере-
вірки обставин, які свідчать про відсутність 
при проведенні НС(Р)Д провокування 
особи на вчинення злочину, слідчий суддя 
буде проводити таку перевірку об’єктивно, 
порівняно з часто достатньо формальним 
викладенням, без відповідної перевірки, 
цих обставин у постанові прокурора при 
здійсненні контролю за вчиненням зло-
чину, що є обов’язковим поряд із іншими 
відомостями, передбаченими у ст. 251 КПК 
[12,  71]. Остання обставина пов’язана із 
статусом прокурора як сторони обвинува-
чення або процесуального керівника досу-
довим розслідуванням.

Так, у справі про отримання Б., який 
працював молодшим інспектором відділу 

охорони виправної колонії, 500 гривень 
від Ж. за передачу засудженому імітацій-
ного наркотичного засобу (метадону), 
адвокат встановив, що того ж місяця Ж. 
передав за аналогічних обставин іншому 
працівнику колонії  П. 500 гривень за 
передачу засудженому імітаційного нар-
котичного засобу. При цьому встанов-
лено, що і Б. і П. мали фінансові проблеми 
(виплати за кредитами та ін.). За таких 
обставин адвокат обґрунтовано вважав, 
що Б. і П. обрані для перевірки в рамках 
проведення НС(Р)Д за відсутності інфор-
мації про їх участь в розповсюдженні нар-
котиків або у зв’язку з систематичним 
вчиненням корупційних дій, а із-за їх 
скрутного матеріального становища, що 
якоїсь мірою було гарантією того, що саме 
вони не встоять перед спокусою отри-
мати гроші та спровокують їх на передачу 
несправжніх наркотичних засобів засудже-
ним [13; 14].

Підсумовуючи вище наведене, вважа-
ємо, що адвокат-захисник при обранні 
тактики захисту у справах про тяжкі 
або особливо тяжкі злочини повинен в 
обов’язковому порядку враховувати зазна-
чений фактор: прогнозуючі проведення 
слідством негласних слідчих (розшуко-
вих) дій з метою отримання негативної 
для підзахисного інформації. Отримана 
інформація піддається аналізу з метою 
прогнозування подальших дій слід-
ства, можливості використання резуль-
татів НС(Р)Д слідством як доказів для 
доведення обвинувачення (підозри) та 
підшукання підстав для визнання їх недо-
пустимими. Саме це дозволить успішно 
захищати осіб, які підозрюються у вчи-
ненні тяжких злочинів, в умовах прове-
дення слідством НС(Р)Д.
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Some questions of tactics defence in the conditions of 
realization non-public investigatory actions by trial

Konovalova H. V.
Abstract: In this article the author deals with some relevant questions of tactics defence 

in the conditions of realization non-public investigatory actions on pre-trial. Grounds and 
aim of realization of such judicial actions are examined. The author brings some peculiari-
ties of testing preparation and realizations of the indicated non-public investigatory actions, 
that in future defence can use with the purpose of non-admission of usage their results for 
prosecution (suspicions) proving, on the example of control realization after the commission 
of crime in the form of crime situation imitation (ch.4 p.1 art.271) CPC of Ukraine. In sit-
uations, when the investigation supposes that suspected, who works in the potentially cor-
rupted structure, systematically gets bribes and actually he does not get – such imitation of 
crime situation provokes a person on the commission of a crime, when he cannot overcome 
the temptations to get money by virtue of different reasons. Thereby the practice of the Euro-
pean court of human rights is examined, in particular some judicial actions of prosecution are 
investigated, leading to violation to art.6 of Convention for the protection of human rights 
and Fundamental freedoms - principle of fair trial. The realization of control after the com-
mission of a crime is entrusted not on a public prosecutor, but on an inquisitional judge.

Keywords: criminal process, non-public investigatory actions, tactics defence. 
  

Некоторые вопросы тактики защиты в условиях проведения 
следствием негласных следственных (розыскных) действий

Коновалова А. В.
Резюме: В статье автор рассматривает некоторые актуальные вопросы тактики 

защиты в условиях проведения на досудебном следствии негласных следственных 
(розыскных) действий. Рассматриваются основания и цель проведения таких процес-
суальных действий. На примере проведения контроля за совершением преступления в 
форме имитации обстановки преступления (п. 4 ч. 1 ст. 271 УПК Украины) автор при-
водит некоторые особенности проверки подготовки и проведения указанного неглас-
ного следственного (розыскного) действия, которые в дальнейшем может использовать 
защита с целью недопущения использования их результатов для доказывания обвине-
ния (подозрения). Рассматривается практика Европейского суда по правам человека, в 
частности рассматриваются некоторые процессуальные действия обвинения, которые 
приводит к нарушению принципа справедливости судебного процесса. 

Ключевые слова: уголовный процесс, негласные следственные (розыскные) дей-
ствия, тактика защиты. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. 

Підтримуючи думку І.  В.  Гори, вважаємо, що 
одним із засобів, яким адвокат не повинен нехту-
вати при здійсненні своєї професійної діяльності, 
є допомога експерта (спеціаліста), тобто особи, яка 
володіє спеціальними знаннями в різноманітних 
галузях науки, техніки, мистецтва, або ремесла, – в 
межах вирішення необхідних питань при виконанні 
прийнятого доручення на захист. Чинний КПК 
України надав адвокату низку можливостей вико-
ристання спеціальних знань при здійсненні ним 
захисту осіб у кримінальних провадженнях [2, 5].

Відповідно до чинного КПК України, процесу-
альним джерелом доказів є висновок експерта. Іноді 
в судовій практиці висновок експерта грає вирі-
шальну роль при прийнятті рішення, а також існує 
категорія справ, в яких без проведення експертного 
дослідження неможливо встановити всі обставини 
справи, і, як наслідок, прийняти законне рішення 
по суті. 

Статтею 243 КПК передбачено, що сторона 
обвинувачення залучає експерта за наявності під-
став для проведення експертизи, у тому числі за 
клопотанням потерпілого чи сторони захисту. 

Процесуальні аспекти залучення 
експерта судом апеляційної 
інстанції у кримінальному 

судочинстві 
УДК: 343

В. В. Легких

адвокат

Стаття присвячена питанню можливості 
призначення судової експертизи в стадії 

апеляційного розгляду, в рамках діючого 
Кримінального процесуального кодексу України. 

Автор приходить до висновку про те, що 
питання залучення експерта судом апеляційної 

інстанції в кримінальному провадженні в 
достатній мірі не врегульоване, оскільки, 

як вбачається із аналізу окремих статей 
КПК, суд апеляційної інстанції процесуально 

позбавлений можливості призначати 
експертизи як з власної ініціативи так і за 

клопотанням учасників судового провадження.

Ключові слова: судова експертиза, 
суд апеляційної інстанції, кримінальне 

провадження, докази, залучення 
експерта, сторона захисту. 

  

pRoceduRal aSpectS of inVolVement of an expeRt 
by the couRt of appeal in cRiminal pRoceeding

Legkikh V.

Received: 23 Oct 2015.



В. В. Легких

91

Відповідно до цієї статті, сторона захисту 
має право самостійно залучити експерта 
на договірних засадах для проведення екс-
пертизи, в тому числі обов’язкової.

У разі відмови прокурора, слідчого 
в задоволенні клопотання про призна-
чення експертизи, сторона захисту, на 
підставі ст.  244 КПК, має право зверну-
тися до слідчого судді з клопотанням про 
залучення експерта. Відповідно до зазна-
ченої статті, клопотання про залучення 
експерта може бути задоволено, якщо 
особа, яка подала клопотання доведе 
що: для вирішення питань, що мають 
істотне значення для кримінального про-
вадження, необхідне залучення експерта, 
проте сторона обвинувачення не залучила 
його або на вирішення залученого сторо-
ною обвинувачення експерта були постав-
лені запитання, що не дозволяють дати 
повний та належний висновок з питань, 
для з’ясування яких необхідне прове-
дення експертизи, або існують достатні 
підстави вважати, що залучений стороною 
обвинувачення експерт внаслідок відсут-
ності у нього необхідних знань, упередже-
ності чи з інших причин надасть або надав 
неповний чи неправильний висновок; 
2) вона не може залучити експерта само-
стійно через відсутність коштів чи з інших 
об’єктивних причин.

Ухвала слідчого судді про відмову в 
задоволенні клопотання про залучення 
експерта апеляційному оскарженню не 
підлягає. Наступне «відкрите вікно» 
для звернення потерпілого чи сторони 
захисту для призначення експертизи – 
лише в суді першої інстанції. 

Аналіз вище зазначених статей демон-
струє, що, з огляду на важливість висно-
вку експерта як процесуального джерела 
доказу, сторона захисту, потерпілий та 
сторона обвинувачення знаходяться в не 
рівному положенні, так як слідчий, про-
курор мають більше можливостей щодо 
призначення будь-яких експертиз, що на 

думку автора можете свідчити про пору-
шення однієї із загальних засад криміналь-
ного провадження, а саме свободи сторін 
в поданні ними до суду своїх доказів та 
доведенні перед судом їх переконливості. 
І якщо сторона захисту має можливість за 
власний кошт залучати експерта, то потер-
пілий та його представник такої процесу-
альної можливості позбавлені. 

Статтею 296 КПК передбачено, що 
прокурор задовольняє клопотання та про-
довжує строк досудового розслідування, 
якщо переконається, що додатковий строк 
необхідний для отримання доказів, які 
можуть бути використані під час судового 
розгляду, або для проведення чи завер-
шення проведення експертизи, за умови 
що ці дії не могли бути здійснені чи завер-
шені раніше з об’єктивних причин. 

Таким чином, для сторони обвинува-
чення передбачено право на продовження 
строку досудового розслідування, в тому 
числі і з метою отримання висновку екс-
перта, оскільки після завершення досудо-
вого розслідування слідчий або прокурор 
не мають права на збирання та отримання 
будь-яких доказів. 

На відміну від сторони обвинува-
чення, сторона захисту прямо не впливає 
на продовження строку досудового роз-
слідування з метою отримання висновку 
експерта. На практиці може виникнути 
ситуація, коли досудове розслідування 
вже закінчено, а висновок експерта сто-
рона захисту ще не отримала. В даному 
випадку, відповідно до ч. 11 ст. 290 КПК, 
сторона захисту має право розкрити 
матеріали (висновок експерта) стороні 
обвинувачення та долучити його до мате-
ріалів кримінального провадження в суді. 
Обов’язковою умовою для долучення 
нового доказу у суді є розкриття його 
перед стороною обвинувачення.

Але, якщо сторона захисту отримає 
висновок експерта після оголошення 
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вироку в суді першої інстанції, долучення 
експертного висновку можливе лише в 
суді апеляційної інстанції.

Також, у разі відмови в призначенні екс-
пертизи слідчим суддею або судом першої 
інстанції останньою «надією» може стати 
саме суд апеляційної інстанції. Тому дуже 
важливо встановити, чи має право суд апе-
ляційної інстанції залучати експерта як за 
клопотанням учасників, так і за власної 
ініціативи.

Метою даної статті є визначення мож-
ливості залучення експерта на стадії апе-
ляційного розгляду. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Використання спеціальних знань у кри-
мінальному процесі були предметом дослі-
дження вітчизняних та зарубіжних вчених, 
серед яких О.  В.  Євстигнєєва, І.  І.  Тра-
пезнікова, О.  Р.  Росинська, Т.  В.  Сахнова, 
В. Ю. Рагозіна, В. М. Катревич, О. В. Лома-
кіна, О.  Г.  Коваленко, Ю.  Г.  Плесов-
ських, Ю.  С.  Жарікова, В.  В.  Степанова, 
Л. Г. Шапіро.

Під час написання статті було дослі-
джено науково – практичний посібник 
І.  В.  Гори «Використання спеціальних 
знань адвокатом» та роботу Н. Р. Бобечко 
«Збирання та дослідження доказів у ста-
дії апеляційного провадження».

Виклад основного матеріалу дослідження 
з новим обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. 

Відповідно до ст. 332 КПК, під час 
судового розгляду суд, за клопотанням 
сторін кримінального провадження або 
потерпілого, за наявності підстав, перед-
бачених ст.  242 цього Кодексу, має право 
своєю ухвалою доручити проведення екс-
пертизи експертній установі, експерту або 
експертам. Суд має право своєю ухвалою 
доручити проведення експертизи експерт-
ній установі, експерту або експертам неза-
лежно від наявності клопотання, якщо: 

1) суду надані кілька висновків експер-
тів, які суперечать один одному, а допит 
експертів не дав змоги усунути виявлені 
суперечності; 2) під час судового розгляду 
виникли підстави, передбачені ч. 2 ст. 509 
цього Кодексу. 

Отже, як випливає із ст.  332 КПК суд, 
не є суб’єктом доказування та не збирає 
докази, оскільки за своєю ініціативою суд 
може призначити проведення експертизи 
лише у разі наявності декількох висно-
вків, які суперечать один одному, а також 
у разі наявності підстав вважати, що особа 
під час вчинення суспільно небезпечного 
діяння була в неосудному або обмежено 
осудному стані або вчинила кримінальне 
правопорушення в осудному стані, але 
після його вчинення захворіла на психічну 
хворобу, яка позбавляє її можливості усві-
домлювати свої дії або керувати ними.

Як вбачається із аналізу ст. 3 КПК, суд 
апеляційної та касаційної інстанції, через, 
власне, їх статус, мають право на залу-
чення експерта за клопотанням сторін або 
з власної ініціативи.

Водночас, ст. 433 КПК передбачено, що 
суд касаційної інстанції лише перевіряє 
правильність застосування судами першої 
та апеляційної інстанцій норм матеріаль-
ного та процесуального права, правової 
оцінки обставин і не має права досліджу-
вати докази, встановлювати та визнавати 
доведеними обставини, що не були вста-
новлені в оскарженому судовому рішенні, 
вирішувати питання про достовірність 
того чи іншого доказу. 

Отже, за будь-яких підстав суд касацій-
ної інстанції не вправі залучати експерта, 
оскільки виявлення суперечностей в наяв-
них декількох експертних дослідженнях 
передбачає їх дослідження та оцінку. Так 
само і при розгляді клопотання сторони 
кримінального провадження про залу-
чення експерта, суду касаційної інстан-
ції необхідно досліджувати докази для 
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прийняття рішення про призначення екс-
пертизи, що не входить до компетенції 
суду касаційної інстанції.

Таким чином, суд касаційної інстан-
ції позбавлений можливості залучати 
експерта. КПК не передбачено вичерп-
ний перелік процесуальних порушень, 
на підставі яких суд касаційної інстан-
ції має право скасувати судове рішення та 
повернути справу на новий судовий роз-
гляд. В той же час відсутність експертного 
висновку може призвести до неповного 
з’ясування всіх обставин справи, і це може 
бути підставою для повернення справи 
на новий судовий розгляд до суду пер-
шої або апеляційної інстанції, з огляду на 
приписи ст.  370 КПК, щодо законності, 
обґрунтованості і вмотивованості судо-
вого рішення. 

Статтею 405 КПК передбачено, що 
апеляційний розгляд здійснюється за пра-
вилами судового розгляду в суді першої 
інстанції, з урахуванням особливостей, 
передбачених главою 31 КПК України. 
Таким чином, суд апеляційної інстанції, 
керуючись зазначеною статтею, процесу-
ально вправі залучити експерта, з огляду 
на приписи ст.  332 КПК, відповідно до 
якої суд призначає проведення експертизи 
за клопотанням сторін, або з власної ініці-
ативи у передбачених законом випадках. 

В той же час, відповідно до зазначеної 
норми, законодавцем встановлені обме-
ження судового розгляду судом апеля-
ційної інстанції. При вирішенні питання 
щодо можливості суду апеляційної інстан-
ції залучати експерта слід звернути увагу 
на приписи ст. 404 КПК, щодо меж судо-
вого розгляду.

Відповідно до ч. 3 ст. 404 КПК Украї ни, 
за клопотанням учасників судового про-
вадження, суд апеляційної інстанції 
зобов’язаний повторно дослідити обста-
вини, встановлені під час криміналь-
ного провадження, за умови, що вони 

досліджені судом першої інстанції не 
повністю або з порушеннями, та може 
дослідити докази, які не досліджува-
лися судом першої інстанції, виключно 
якщо про дослідження таких доказів учас-
ники судового провадження заявляли 
клопотання під час розгляду в суді пер-
шої інстанції або якщо вони стали відомі 
після ухвалення судового рішення, що 
оскаржується.

Як вбачається зі змісту даної норми, 
суд повторно досліджує докази за кло-
потанням сторін лише у випадку непо-
вного дослідження обставин, або якщо 
дослідження обставин відбувалося у суді 
першої інстанції з порушенням. Для 
обґрунтування доцільності проведення 
експертизи суду апеляційної інстанції 
необхідно буде проводити дослідження 
обставин справи, які вже були дослідженні 
судом першої інстанції, оскільки при при-
йняті цього рішення необхідно виходити 
з того, що експертний висновок повинен 
надати відповідь на питання, які мають 
значення для конкретного кримінального 
провадження. 

Але, якщо судом першої інстанції було 
відмовлено в задоволенні клопотання про 
проведення експертизи, або таке клопо-
тання взагалі не заявлялось, і при цьому 
судом першої інстанції обставини були 
досліджені без порушень і в повному 
обсязі, то суд апеляційної інстанції вза-
галі позбавлений можливості розглядати 
питання про проведення експертизи, 
з огляду на приписи ч.  3 ст.  404 КПК 
України.

Статтею 404 КПК передбачено 
повторне дослідження доказів, які не 
досліджувались судом першої інстанції, 
виключно якщо сторони заявляли кло-
потання про дослідження таких дока-
зів в суді першої інстанції. Таким чином, 
якщо в суді першої інстанції заявлялось 
клопотання про проведення експертизи, 
але судом було відмовлено в задоволенні 
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такого клопотання, то для суду апеля-
ційної інстанції це не є безумовною під-
ставою для розгляду клопотання про 
залучення експерта, оскільки призначення 
експертизи може лише в майбутньому 
призвести до отримання нового джерела 
доказів – висновку експерта. Депонування 
доказів не є функцією суду апеляційної 
інстанції. 

Отже, на думку автора, у чинному КПК 
відсутні положення, що надають повно-
важення суду апеляційної інстанції щодо 
призначення експертиз у випадку відмови 
в задоволенні клопотання про призна-
чення експертизи судом першої інстанції, 
що унеможливлює виконання судом апе-
ляційної інстанції функції перегляду судо-
вого рішення.

Статтею 404 КПК передбачено, що 
суд апеляційної інстанції може дослідити 
нові докази, якщо, в тому числі, про існу-
вання таких доказів стало відомо після 
ухвалення судового рішення. У випадку, 
якщо експертний висновок сторона 
захисту отримала після ухвалення судо-
вого рішення судом першої інстанції, то 
керуючись зазначеною статтею сторона 
захисту вправі заявити клопотання про 
дослідження нового доказу – висновку 
експерта. 

Хоча дослідження нових доказів не є 
обов’язком суду апеляційної інстанції, 
проте, якщо судом апеляційної інстан-
ції буде відмовлено в дослідженні нового 
доказу, це може призвести до пору-
шення права на захист, в частині свободи 
подання до суду своїх доказів та доведенні 
перед судом їх переконливості (ст.  22 
КПК).

Якщо ж судом апеляційної інстанції 
буде прийнято рішення про дослідження 
нового доказу і він може суттєво вплинути 
на розгляд справи по суті, то в даному 
випадку можна говорити про неповноту 
судового розгляду, допущенного судом 

першої інстанції, з огляду на ст. 410 КПК, 
відповідно до якої неповним визна-
ється судовий розгляд, під час якого зали-
шилися недослідженими обставини, 
з’ясування яких може мати істотне зна-
чення для ухвалення законного, обґрун-
тованого та справедливого судового 
рішення, зокрема, у разі якщо: 1) судом 
були відхилені клопотання учасників судо-
вого провадження про допит певних осіб, 
дослідження доказів або вчинення інших 
процесуальних дій для підтвердження чи 
спростування обставин, з’ясування яких 
може мати істотне значення для ухвалення 
законного, обґрунтованого та справедли-
вого судового рішення; 2) необхідність 
дослідження тієї чи іншої підстави випли-
ває з нових даних, встановлених при роз-
гляді справи в суді апеляційної інстанції. 

В той же час суд першої інстанції 
позбавлений можливості відкладати судо-
вий розгляд, очікуючи висновку експерта, 
залученого за клопотанням сторони 
захисту. 

Якщо сторона кримінального прова-
дження в апеляційній скарзі посилається 
на необхідність проведення експертизи 
для усунення порушень щодо неповноти 
судового розгляду, або суд апеляційної 
інстанції самостійно прийде до висновку 
про необхідність проведення експертизи, 
то це може призводити до ситуації, коли 
суд апеляційної інстанції буде позбав-
лений можливості прийняти рішення 
по суті, та в той же час буде позбавлений 
можливості повернути справу на новий 
судовий розгляд до суду першої інстанції, 
оскільки відсутність експертного висно-
вку не є підставою для скасування судо-
вого рішення і направлення справи на 
новий судовий розгляд до суду першої 
інстанції, відповідно до вимог ст.ст.  412, 
415 КПК України.

Але, навіть існування можливості у суду 
апеляційної інстанції скасовувати вирок 
з направленням справи на новий судовий 
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розгляд до суду першої інстанції не вирі-
шить цю проблему, оскільки суд апеляцій-
ної інстанції не вправі надавати вказівки 
суду першої інстанції щодо проведення 
певних процесуальних дій, в тому числі 
залученні експерта. 

Отже, на законодавчому рівні необ-
хідно закріпити право апеляційного 
суду на розгляд питання про залучення 
експерта. 

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви подальшого пошуку у даному напрямі.

Якщо сторона захисту не має можли-
вості самостійно залучити експерта та їй 
було відмовлено в залученні його слідчим, 
прокурором, слідчим суддею, судом пер-
шої інстанції, то за наявності вмотиво-
ваного клопотання сторони захисту суду 
апеляційної інстанції необхідно процесу-
ально надати право на залучення експерта, 
оскільки аналіз ст.ст. 3, 332, 404, 405 КПК 
надає підстави стверджувати, що суд апе-
ляційної інстанції позбавлений можли-
вості його залучати. 

Виключення становить лише при-
значення експертизи в порядку ст.  509 
КПК, оскільки неадекватність поведінки 
особи може свідчити про сумніви щодо 

осудності особи, а тому не передбачає 
дослідження обставин справи.

Дана проблема може бути вирішена в 
інший спосіб. Потрібен механізм, який би 
надавав змогу стороні захисту в суді пер-
шої інстанції: змінювати порядок та обсяг 
дослідження доказів, передбачений ст. 349 
КПК, з огляду на те, що у сторони захисту 
може з’явитися висновок експерта, якщо 
захист виявить бажання долучити його 
до матеріалів провадження; потрібно вне-
сти зміни до ст. 332 КПК, якими встано-
вити, що відкладення судового розгляду з 
метою отримання висновку експерта не є 
порушенням безперервності судового роз-
гляду; з метою недопущення зловживання 
правом на захист та затягування судового 
розгляду, зобов’язати сторону захисту 
у клопотанні про відкладення судового 
розгляду зазначати питання, які були 
поставлені експертам, з метою оцінки важ-
ливості висновків для вирішення справи 
по суті; зобов’язати сторону захисту 
надати докази щодо призначення експер-
тизи у експертній установі, докази щодо 
отримання експертом матеріалів, зразків 
для проведення експертного дослідження, 
узгоджені з експертом строки проведення 
експертного дослідження. 
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Procedural aspects of involvement of an expert by 
the court of appeal in criminal proceeding 

Legkikh V. 
Abstract: The main goal of this article was to find an answer on the issue of opportunity 

for the appeal court to involve the expert by himself or based on the claim of participants. 
The author made his conclusion, based on analysis of some clauses of Criminal Proceeding 
Code of Ukraine, that CPC do not give to the court of appeal the right to involve an expert 
even in situation when court of appeal find judicial mistakes in the court decision which was 
revised by the court of appeal. The author also concluded that such restriction for the court 
of appeal could make a serious damage for the function of the court of appeal and do not 
give the right the court of appeal to make a fair judgment even when judicial mistake was 
found. The resume of the article, given by author, focused on such issues as: 1) for implemen-
tation of principle of fair and independent trial the CPC should be supplemented by clause 
which, on procedural level, gives the right to the court of appeal to involve the expert dur-
ing appeal procedure; 2) “for making long story short”, or to make criminal proceeding more 
convenient and effective, CPC should be supplemented by clause which gives for the mag-
istrate court the right to delay trial in circumstances when the defense still expecting for the 
expert conclusion.

Keywords: criminal proceeding, human rights protection, forensic examination, the court 
of appeal, involvement of an expert, defense.

  

Процессуальные аспекты привлечения эксперта судом 
апелляционной инстанции в уголовном судопроизводстве 

Легких В. В.
Резюме: Статья посвящена вопросу возможности назначения судебной экспертизы 

в стадии апелляционного рассмотрения, в рамках действующего Уголовного процессу-
ального кодекса Украины. Автор приходит к выводу о том, что вопрос привлечения экс-
перта судом апелляционной инстанции в уголовном производстве в достаточной мере 
не урегулирован, поскольку, как видно из анализа отдельных статей УПК, суд апелляци-
онной инстанции процессуально лишен возможности назначать экспертизу как по соб-
ственной инициативе, так и по ходатайству участников судебного производства. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, суд апелляционной инстанции, уголовное 
производство, доказательства, привлечение эксперта, сторона защиты. 
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Якісні зміни у структурі і характері злочинності, 
ускладнення умов роботи з розкриття та роз-
слідування злочинів обумовлюють необхідність 

пошуку нових рішень та активних заходів щодо удо-
сконалення роботи правоохоронних органів.

Природно, що науки, які вивчають злочинність, 
розробляють засоби і методи боротьби з нею, у 
даній ситуації не можуть залишатися осторонь від 
вирішення цього завдання.

В кримінально-правовій і кримінологічній літе-
ратурі розповсюдженим є погляд на злочин як 
специфічний різновид діяльності людини. В кри-
міналістичному аспекті злочин розглядають як 
реальне явище, специфічний вид діяльності, що 
обумовлений активною поведінкою злочинця в 
процесі його взаємодії з оточуючим середовищем, 
яка породжує зміни, що мають значення для вияв-
лення, розкриття і розслідування злочину [1, 48].

Встановлення криміналістичних елементів зло-
чину починається, як правило, з дослідження та 
аналізу його результатів (наслідків). Характерною 
рисою сучасного пізнавального процесу є активна 
протидія розслідуванню з боку заінтересованих 
осіб. Злочинці заздалегідь розробляють тактику 

Психологічний вплив у подоланні 
протидії розслідуванню

УДК: 343.985

В статті автори розглядають місце 
психологічного впливу, як невід’ємного 

елементу слідчої тактики, використання якого 
сприяє подоланню протидії розслідуванню. 

Розглядаються різні форми, методи і прийоми 
використання  психологічного впливу в процесі 

розслідування кримінального провадження, 
які дозволяють слідчому «перехитрити» 

підозрюваного за рахунок маскування своїх 
намірів, обману, формування помилкового 

уявлення та ін. Зазначені форми, методи і 
прийоми психологічного впливу, на думку 

авторів, повинні відповідати загальному 
критерію допустимості тактичних прийомів в 

кримінальному судочинстві. Обґрунтовується 
необхідність визначення повного і 

вичерпного переліку дій, які можуть бути 
неправильно оцінені особою (підозрюваним, 
допитуваним) і заборонені до використання.

Ключові слова: досудове розслідування, 
протидія розслідуванню, психологічний вплив.
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вчинення злочину і приховання його слі-
дів з тим, щоб уникнути відповідальності.

З огляду на викладене, подолання про-
тидії розслідуванню є похідним елемен-
том об’єктивного процесу доказування 
причетності особи до злочину. Дана про-
блема, зазначає Є.  І.  Макаренко, здавна 
привертала увагу криміналістів і спеці-
алістів у галузі оперативно-розшукової 
діяльності, але останнім часом набула осо-
бливої актуальності й гостроти [2, 274].

Поняття «протидія розслідуванню» 
вперше сформульовано В.  М.  Карагоді-
ним, який розглядав її як елемент зло-
чинної діяльності, що не охоплюється 
способом вчинення злочину, визначив її 
природу, мотивацію, форми і способи [3], 
а О.  Л.  Стулін розробив класифікацію 
даного явища [4, 37–41].

Подолання або нейтралізація протидії 
розслідуванню потребує відповідної так-
тики, яка в загальному вигляді полягає в 
умінні переграти, «перехитрити» про-
тидіючу сторону за рахунок маскування 
своїх намірів, введенням в оману, спону-
канням до відповідних дій і т.п. [5, 9].

Тактика розглядається у двох значен-
нях. По-перше, як частина військового 
мистецтва, що включає теорію й практику 
підготовки, організації та ведення бою. 
По-друге – це способи, прийоми досяг-
нення певної мети, лінія поведінки когось 
[6,  1229]. З наведеного видно, що у дру-
гому значенні поняття тактики знайшло 
відображення у визначенні тактичного 
прийому в криміналістиці.

Вірно з цього приводу зазначав 
І.  Ф.  Крилов, що слідчий повинен мати у 
своєму арсеналі власні психологічні при-
йоми (хитрощі), щоб подолати протидію 
з боку підозрюваного або обвинуваченого, 
але одночасно і застерігав, що теза «мета 
виправдовує засоби» є неприйнятною 
[7, 386].

Виходячи із визначення тактики як 
уміння «перехитрити», «переграти» 
протидіючу сторону, доцільно проаналі-
зувати питання щодо допустимості, рівня 
і умов застосування хитрощів в тактичних 
прийомах криміналістики та оперативно-
розшуковій діяльності.

В тлумачних словниках «обман» роз-
глядається з двох боків. З одного боку, це 
дії особи, яка намагається ввести когось в 
оману неправдивими словами, вчинками, 
діями і таке ін. З іншого боку – це хибне 
сприйняття дійсності, зумовлене непра-
вильним, викривленим відображенням 
її органами чуття або уявний образ чого-
небудь, що помилково сприймається як 
дійсний [6, 642, 670].

Помилкове уявлення щодо тих чи 
інших обставин справи може сформува-
тися у особи під впливом різноманітних 
чинників, які на неї впливають в процесі 
розслідування. Деякі з них безпосеред-
ньо передбачені законом (необхідність 
роз’яснення обставин, що пом’якшують 
відповідальність, нерозголошення даних 
досудового слідства тощо). Інші чинники 
обумовлюються міркуваннями тактич-
ного характеру. Вони пов’язані з такими 
діями, звичайно в межах закону, які дозво-
ляють сформувати у особи помилкове 
сприйняття того, що відбувається. Такі 
умови і обставини у більшості випадків 
створюються штучно, містять у собі еле-
менти невизначеності але ґрунтуються на 
об’єктивних процесах і явищах. Наочним 
прикладом цього може бути побічний 
допит, сутність якого полягає у з’ясуванні 
інформації про обставини, прямо не 
пов’язані з предметом допиту, але такими, 
що мають значення для встановлення 
істини.

Питання щодо можливості засто-
сування в процесі розслідування так-
тичних прийомів, які неоднозначно 
оцінюються особою, вирішується 
по-різному. В більшості випадків до 
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можливості використання обману став-
ляться категорично негативно. Так, 
М.  Б.  Вандер зазначає, що у багатьох під-
ручниках криміналістики значна увага 
приділяється тактичним рекомендаціям, 
пов’язаним з використанням юридичної 
неграмотності підозрюваного або обвину-
ваченого, низького рівня їх освіти та інте-
лектуального розвитку. Рекомендуються 
різноманітні оманні «пастки», практи-
кується створення видимості повного 
викриття злочину, перебільшення поін-
формованості слідчого про обставини 
справи, невиправдано широке тлумачення 
експертних висновків про групову належ-
ність об’єктів і т.п. Але в сучасних умовах 
часто доводиться стикатися з високоосві-
ченими злочинцями (у тому числі такими, 
що мають юридичну освіту), які володіють 
витонченим інтелектом та психологічною 
проникливістю. Вони легко розгадують 
різноманітні тактичні «пастки» слідчого 
[8, 10–15]. На жаль, конкретних пропо-
зицій щодо можливості застосування 
нових тактичних прийомів для подо-
лання протидії розслідуванню в роботі не 
пропонується.

Дещо по іншому до можливості 
застосування тактичних прийомів, що 
відносяться до так званих психологіч-
них хитрощів або пасток, ставиться 
М. І. Порубов. Сутність їх полягає у тому, 
пише він, що від допитуваного тимчасово 
приховується істинна мета допиту, форму-
ється хибне уявлення про наявність або, 
навпаки, відсутність у слідчого доказів. 
Досягають цього створенням певної ситу-
ації при допиті, показом предметів, ана-
логічних тим, які мають відношення до 
злочину, і т.д.

Застосування прийомів, на думку 
автора, пов’язаних з демонстрацією будь-
якого предмета в розрахунку на виник-
нення у допитуваного певних асоціацій, 
які свідчать про його причетність до вчи-
неного злочину, можливо, по-перше, 

коли є повна, заснована на доказах впев-
неність слідчого у винності обвинуваче-
ного; по-друге, якщо точно встановлено, 
що предмет, який використовується в так-
тичній комбінації, відноситься до даної 
справи; по-третє, якщо слідчий не поси-
лається на цей предмет як на доказ і не 
приписує йому неіснуючі якості. Крите-
рієм правомірності прийомів, заснованих 
на створенні уявлень, має бути абсолютна 
недопустимість з боку слідчого повідо-
млення будь-яких перекручених відомос-
тей, стверджень, оперування брехливими 
посилками, створення штучних ситуацій, 
що виключають можливість правильного 
висновку. Хитрість, якщо її розуміти як 
винахідливість слідчого, є етично виправ-
даним елементом тактичного прийому на 
учасників кримінального процесу [9, 5].

Слід зазначити, що правової забо-
рони застосування дій, які можуть бути 
неоднозначно оцінені особою в сучасній 
практиці не існує. Так, ч.  2 ст.  11 КПК 
України забороняє під час кримінального 
провадження піддавати особу катуванню, 
жорстокому, нелюдському або такому, 
що принижує її гідність, поводженню чи 
покаранню, вдаватися до погроз засто-
сування такого поводження, утримувати 
особу у принизливих умовах, примушу-
вати до дій, що принижують її гідність, 
а ст. 373 КК України передбачає кримі-
нальну відповідальність за примушування 
давати показання при допиті шляхом 
незаконних дій з боку особи, яка прово-
дить дізнання або досудове слідство. У 
коментарі до даної статті до незаконних 
дій відносять шантаж, обман, гіпноз, неза-
конне обмеження прав потерпілого, його 
підкуп тощо [10,  936]. Віднесення тих 
або інших дій до незаконних має важливі 
правові наслідки, а саме, передбачає не 
моральну, а кримінальну відповідальність. 
Саме тому перелік незаконних дій має 
бути чітко визначеним у законі подібно 
до того, як це зроблено щодо обставин, 
які обтяжують покарання (ст. 67 КК), або 
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до визначення поняття «катування» у 
ст. 1 Конвенції проти катування та інших 
жорстоких, нелюдських або принижую-
чих людську гідність видів поводження і 
покарання. У ній чітко зазначається, що до 
«катування» віднесені будь-які дії, якими 
особі навмисно задається сильна біль або 
страждання, фізичне чи моральне, якщо 
ці дії мають за мету отримання відомос-
тей або зізнання, покарання за вчинені дії, 
дискримінацію, залякування або примусу 
і якщо воно вчинено державною посадо-
вою особою, яка виступає як офіційна, або 
за їхнім підбурюванням, з відома чи мов-
чазливого погодження.

Очевидно подібний підхід має бути і 
при визначенні змісту обману. Перелік 
дій, які можуть бути неправильно оцінені 
особою і заборонені до застосування має 
бути вичерпним. Неможливо, щоб у пра-
вовій державі у кожному випадку відне-
сення тих або інших дій до незаконних 
залежало від розсуду судді або слідчого, 
навіть якщо вони достатньо підготовлені 
спеціалісти. Невизначеність дій і прийо-
мів, які заборонено застосовувати в про-
цесі розкриття злочинів штучно стримує 
ініціативу слідчих і співробітників опера-
тивних підрозділів. Вони є потенційними 
заручниками нечітко визначеної норми і 
несумлінних посадових осіб, що її застосо-
вують у відповідності зі своєю правосвідо-
містю, а інколи і на замовлення.

Якщо піддати аналізу слідчі дії, так-
тичні прийоми і тактичні комбінації у 
ряді із них можна помітити елементи, які 
можуть викликати неоднозначну оцінку. 
Можливість їх застосування у тому чи 
іншому вигляді передбачено у самому 
законі. Так, ст.  277 КПК визначає зміст 
повідомлення про підозру. Якщо поряд з 
іншими обставинами у ній має бути вка-
зано зміст підозри та стислий виклад 
фактичних обставин кримінального пра-
вопорушення, у вчиненні якого підозрю-
ється особа, у тому числі зазначення часу, 

місця його вчинення, а також інших сут-
тєвих обставин, відомих на момент пові-
домлення про підозру, то посилання на 
докази не вимагається. На дану обста-
вину звертає увагу В.  О.  Коновалова, яка 
пише, що в практиці розслідування існу-
ють тактичні прийоми, які побудовані на 
приховуванні певної частини інформа-
ції, якою володіє слідчий і яку він може 
використовувати на етапі, що уявляється 
йому найбільше сприятливим для досяг-
нення поставленої мети. Так, при допиті 
підозрюваного слідчий не зобов’язаний 
повідомляти інформацію, якою він воло-
діє, для підтвердження або обґрунтування 
підозри [11,  139]. Такий підхід ніяким 
чином не обмежує права особи на захист 
від підозри і вона може його з успіхом реа-
лізувати. Особа має право на захист саме 
від підозри, а не доказів, на яких вона 
ґрунтується.

Стаття 222 КПК визначає, що відо-
мості досудового розслідування можна 
розголошувати лише з дозволу слідчого 
або прокурора і в тому обсязі, в якому 
вони визнають можливим. За розголо-
шення таких відомостей передбачається 
кримінальна відповідальність.

Таким чином, дана норма дозволяє слід-
чому, виходячи із тактичних міркувань, 
визначати час і обсяг відомостей, з якими 
може бути ознайомлений підозрюваний.

З наведеного вбачається, що можливість 
використання тактичних прийомів у формі 
оперування інформацією має законні під-
стави. У цьому плані слід погодитися з 
думкою Р.  С.  Бєлкіна про те, що настав 
час відкрито сказати, що і держава визнає 
допустимість обману в правоохоронній 
сфері: вона визнала законною оперативно-
розшукову діяльність, яка у більшості 
засновується на дезінформації, обмані, як 
засобі виявлення і розслідування злочинів. 
Обман особи, яка протистоїть оператив-
ному співробітнику не вважається амораль-
ним. Не застосовуючи обману, неможливо 
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увійти у злочинне групування, захопити 
на гарячому хабарника, вимагача і т.п. 
Сором’язливе маскування слова «обман» 
спеціальним терміном «легенда» – суті 
справи не змінює: без обману частенько 
неможливо здійснити оперативно-розшу-
кові заходи [12, 13–14].

На можливість формування у особи 
помилкового уявлення про ті чи інші 
обставини вказує В.  М.  Стратонов. З 
метою перевірки правдивості показань 
слідчий може створити в особи враження 
про свою необізнаність, звіряючи вод-
ночас показання зі своєю інформацією. 
Може бути і навпаки, коли складається 
враження про те, що слідчому відомо 
більше, ніж він дійсно знає [13, 189–197].

Вважається, що віднесення тактичних 
прийомів до правомірних чи неправомір-
них має здійснюватися за їх об’єктивною 
сутністю, а не назвою, але і назва має від-
повідати змістові. Доречним з цього при-
воду є висловлювання М.  С.  Строговича, 
який писав, що немає сумнівів у тому, що 
навмисне «формування помилкового уяв-
лення» у когось є обман цієї особи, пові-
домлення їй неправдивих відомостей, а 
не щось інше. Але збрехати можна прямо, 
словами, а можна це зробити більш склад-
ним способом – таким чином, що слова і 
речення самі по собі не є брехливими, але 
вони так побудовані та подані у такому 
контексті, висловлені таким тоном і з 
такою мімікою, що той, кому вони вислов-
лені, брехню прийме за правду, а правду за 
брехню. А це є обман, брехня, яка від того, 
що подана в особливо хитрій формі, не 
стає допустимою; навпаки, вона набуває 
особливо нетерпимий, незаконний та амо-
ральний характер [14, 20].

З огляду викладеного можливо конста-
тувати, що неоднозначна оцінка особою 
засобів слідчої тактики залежить не від 
назви тактичного прийому, хоча і це має 
неабияке значення, а від його сутності.

Викликати неоднозначну оцінку допи-
туваної особи можна повною або част-
ковою демонстрацією предметів або 
документів, які називають «психологіч-
ним реагентом». Одні автори вважають, 
що ним може бути як об’єкт, який має 
відношення до справи, так і аналогічний 
йому [15, 6, 45].

Інші наголошують, що в орбіту судо-
чинства, зокрема допиту, не можна вво-
дити об’єкт (предмет), що заздалегідь не 
має відношення до провадження і, більше 
того, створює хибне уявлення про інфор-
мацію, якою володіє слідчий. Такі при-
йоми містять елементи дезінформації, 
суперечать етичним вимогам криміналь-
ного процесу, а тому не можуть бути реко-
мендовані [11, 138–139].

Яким чином оцінити ситуацію, коли 
слідчий сам не володіє повною інформа-
цією про об’єкт, але представляє допи-
туваному і просить дати відповідні 
пояснення. Такий приклад наводить 
Ян Пещак. Під час раптової ревізії в заліз-
ничній касі виявили незначну суму зайвих 
грошей та деяку невідповідність в касових 
документах. Касу опечатали, а касира усу-
нули від виконання обов’язків

Через декілька днів був вчинений злом 
цієї каси. Ревізія виявила, що викрадено 
декілька пачок картонних проїзних білетів 
на значну суму.

Слідством встановлено, що злом вчи-
нив касир  Ш., якого взяли під варту і 
провели обшук квартири. В ході обшуку 
виявили два нових, ще не використаних 
картонних білета. Спочатку слідчий не 
надав цьому значення але факт відобразив 
у протоколі.

Проведені слідчі дії не дали бажаних 
результатів. Доказів, які б викривали Ш. 
у вчиненні злому зібрано не було і слідчий 
приступив до допиту. Слідчий пред’явив 
Ш. ці білети і попросив пояснити їх похо-
дження, зазначивши при цьому, що щире 
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зізнання може вплинути на міру пока-
рання. Ш. був переконаний, що це саме ті 
білети, які він сховав у сараї батька своєї 
дружини і розповів про обидва злочини 
[16, 139–140].

Якщо аналізувати дії слідчого, то і у 
них можна помітити елементи обману. 
По-перше, роз’яснивши значення для 
особи щирого зізнання слідчий прихо-
вав те, що доказів її винності не зібрано. 
По-друге, незважаючи на те, що білети 
мали відношення до справи, бо були вилу-
чені під час обшуку, слідчий не повідо-
мив допитуваного про місце, де вони були 
виявлені.

Наскільки б змінилась ситуація, якби 
слідчий узяв пачку таких білетів, або зна-
чну кількість, поклав їх осторонь в кабі-
неті і створив умови, щоб обвинувачений 
помітив їх начебто випадково. Якщо вва-
жати такі об’єкти «психологічним реаген-
том», вони викличуть відповідну реакцію 
допитуваного навіть тоді, коли слідчий 
про них не буде нічого питати. Для необіз-
наної особи, а у деяких випадках і обізна-
ної але з сильною психікою і попередньою 
підготовкою до такої ситуації, зазначені 
об’єкти залишаться байдужими і вона 
на них не відреагує. Питання про етич-
ність демонстрації таких об’єктів навіть не 
постане. В кабінеті слідчого можуть знахо-
дитись й інші об’єкти, які також не викли-
чуть реакцію допитуваного.

Інакше намагаються оцінити ситуа-
цію, коли предмет викликає відповідну 
реакцію і особа дає показання щодо вчи-
нення злочину. На нашу думку, в таких 
ситуаціях особа вільна у оцінці сприйня-
тих фактичних даних і прийнятті рішення. 
Вона може взагалі не виявити зовніш-
ньої реакції на предмет, який помітить. 
Навіть на пропозицію слідчого дати пояс-
нення про цей об’єкт, особа може відмо-
витися або заявити, що бачить вперше. 
Тоді навряд чи слід в категоричній формі 
заперечувати можливість використання 

об’єктів-аналогів для психологічного 
впливу на допитуваного. До того ж зазна-
чимо, що застосування таких прийомів 
відбувається в умовах підвищеного так-
тичного ризику і вимагає від слідчого 
ретельної підготовки. Незначні, на пер-
ший погляд, дрібниці можуть бути сприй-
няті допитуваним, підказати йому, що це 
не дійсний об’єкт, а тому слідчий блефує. 
Помилкою слідчого може скористатися 
зацікавлена особа.

Про застосування психологічного 
впливу в ході розслідування свідчать 
результати дослідження В.  Ю.  Шепітька. 
Отримані дані не можуть не викликати 
стурбованості. Більше половини опитува-
них (54%) визнали, що застосовують у своїй 
діяльності методи незаконного впливу. 
З них 3,7% – використовують фізичне 
насилля; 14,7% – погрози; 29,8% – обман; 
92,6% – введення в оману відносно наяв-
ності доказової інформації; 22,2% – куль-
турну відсталість та релігійні забобони; 
5,5% – аморальні спонукання [17, 54].

Оскільки наперед неможливо перед-
бачити усі форми діяльності і поведінки 
слідчого, які можуть бути неправильно 
(перекручено) сприйняті особою, що 
бере участь у слідчій дії, необхідно визна-
чити критерій допустимості психологіч-
ного впливу на досудовому провадженні. 
Ним, як слушно зазначає В. Г. Гончаренко, 
слід розглядати можливість або неможли-
вість свободи вибору особою своєї пози-
ції у спілкуванні, висловлювань, вчинків, 
поведінки, якщо певні обмеження прямо 
не передбачені законом [18, 63]. Погоджу-
ючись з даною думкою, І. І. Когутич додає, 
що у реалізації результатів застосування 
цих засобів не повинні допускатися пору-
шення прав цієї особи [19, 145].

За будь-яких умов особа повинна мати 
можливість вільно сприймати інформа-
цію, аналізувати її і без примусу приймати 
рішення. У будь-який час підозрюваний 
може відмовитися давати показання, якщо 
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для цього з’являться відповідні підстави. 
Відповідно до ст.  63 Конституції Укра-
їни правом відмовитися давати показання 
або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи 
близьких родичів можуть скористатися 
свідок і потерпілий.

Підсумовуючи зазначимо, що пси-
хологічний вплив є невід’ємним 

елементом як слідчої тактики взагалі, так 
і кожного конкретного тактичного при-
йому, зокрема, та сприяє подоланню про-
тидії розслідуванню. Форма, методи і 
прийоми його застосування мають відпо-
відати загальному критерію допустимості 
тактичних прийомів у кримінальному 
провадженні.
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Psychological influence in overcoming of 
investigation counteraction

Lukyanchikov B. Y., Lukyanchikov Y. D.
Abstract: In this article authors consider a place of psychological influence as integral ele-

ment of investigative tactics, the use of which contributes to the overcoming of investigation 
counteraction.

Various forms, techniques and methods of use of psychological influence in the course 
of investigation of criminal case which allow the investigator “to outwit” the suspect due to 
masking of his intentions, under fraudulent representation, the formation of misconceptions, 
inducement to commit a specific action, etc. are considered. The corresponding forms, tech-
niques and methods of psychological influence which are applied by a pretrial investigation, 
have to comply with the general criteria for the tactics admissibility in criminal proceedings. 
The necessity of determining the full and exhaustive list of actions that can be falsely inter-
preted by the person (interrogated, suspected) and forbidden to use is substantiated.

Determining criteria for the admissibility of psychological pressure in pretrial proceed-
ings, the authors share some scientists view that opportunity or impossibility of a freedom of 
choice by the person of his/her position in communication, statements, acts, behavior if cer-
tain restrictions are directly not provided by the law.

Keywords: pretrial proceeding, investigation counteraction, psychological influence.
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Психологическое воздействие в преодолении 
противодействия расследованию

Лукьянчиков Б. Е., Лукьянчиков Е. Д.
Резюме: В статье авторы рассматривают место психологического воздействия как 

неотъемлемого элемента следственной тактики, использование которого  содействует 
преодолению противодействия расследованию.

Рассматриваются различные формы, методы и приемы использования психологи-
ческого воздействия в процессе расследования уголовного дела, которые позволяют 
следователю «перехитрить» подозреваемого за счет маскировки своих намерений, вве-
дением в обман, формирования ошибочного представления, склонению к совершению 
конкретных действий и т.п. Соответствующие формы, методы и приемы психологиче-
ского воздействия, которые применяются досудебным следствием, должны отвечать 
общему критерию допустимости тактических приемов в уголовном судопроизводстве. 
Обосновывается необходимость определения полного и исчерпывающего перечня дей-
ствий, которые могут быть неправильно оценены лицом (допрашиваемым, подозревае-
мым) и запрещены к использованию.

Ключевые слова: досудебное следствие, противодействие расследованию, психоло-
гическое воздействие.
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Постановка проблеми: 14 жовтня 2014 року 
Верховна Рада України ухвалила новий 
Закон України «Про прокуратуру» (далі 

– Закон), який став важливим кроком у напрямі 
реформування прокуратури, її системи й струк-
тури, статусу прокурорів [1]. Зрозуміло, що пере-
творення нині існуючої прокуратури на модель, 
яка б враховувала вимоги та рекомендації європей-
ських інституцій, а також національні правові тра-
диції функціонування цього важливого інституту 
кримінальної юстиції, – справа нелегка й вимагає 
не лише правових підстав, а насамперед політич-
ної волі очільників держави, належної фінансової 
підтримки, часу та людських ресурсів. Відповіді на 
питання, як все це забезпечити, немає, принаймні 
новоприйнятий спеціальний Закон її не містить. 
Да і сам Закон все ще дискутується, зважаючи на 
чисельні проблеми, які виникають у зв’язку з нова-
ціями, ним запровадженими. Аналізу окремих із 

Роздуми над новаціями закону 
України «Про прокуратуру» щодо 

реформування системи, структури  
та функцій прокуратури 

УДК 347. 963

кандидат юридичних наук, головний науковий 
співробітник відділу досліджень проблем організації 
роботи та кадрового забезпечення в органах 
прокуратури,  
НДІ Національної академії прокуратури України

молодший радник юстиції, старший викладач 
кафедри нагляду за додержанням законів 
при проведенні досудового розслідування, 
Національна академія прокуратури України

Статтю присвячено аналізу Закону «Про 
прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року, 

яким в Україні запроваджено масштабне 
реформування системи прокуратури України 

згідно з вимогами і рекомендаціями Ради 
Європи. Розглянуто найважливіші положення 

Закону, які стосуються системи, організаційної 
структури та функцій прокуратури.
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них присвячено цю статтю, який вважати-
мемо основним її завданням.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Як зазначено у ст.  1 вказаного 
Закону, прокуратура України становить 
єдину систему, яка здійснює закріплені 
у Конституції України функції з метою 
захисту прав і свобод людини, загаль-
них інтересів суспільства та держави. Ця 
система формується відповідно до дер-
жавного устрою та адміністративно-тери-
торіального поділу України (район, місто, 
область, держава) і має трирівневий фор-
мат: місцеві та регіональні прокуратури, 
які є базовим елементом прокурорської 
системи, і Генеральна прокуратура Укра-
їни – орган вищого рівня щодо регіональ-
них та місцевих прокуратур [1; 2]. 

Предметно-галузевий принцип орга-
нізації прокуратур Конституцією Укра-
їни і законами України не передбачений. 
Виняток зроблено лише щодо військових 
прокуратур та Спеціалізованої антико-
рупційної прокуратури, створення яких 
визнано необхідним для подолання над-
звичайної ситуації військового характеру 
в південно-східних областях України та 
масштабної корупції у владних структурах 
усіх рівнів і підпорядкування. Прогно-
зувалося, що завдяки цим прокуратурам 
буде забезпечено у максимально стислі 
терміни підвищення національної безпеки 
та обороноздатності України, одночасно зі 
зміцненням правопорядку та законності 
всередині держави. 

Особливості організації і діяльності 
військових прокуратур визначено ч.  2 і 4 
ст.  7, а Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури – ч. 3 і 5 ст. 7 і ст. 81 Закону. 
На жаль, норми цих статей, як і Закон в 
цілому, не є стабільними. Починаючи з 
моменту прийняття (14 жовтня 2014  р.), 
вони неодноразово коригувалися і, судячи 
з зареєстрованих на сайті Верховної Ради 
України законопроектах, цей процес не 
завершено [1].

Зважаючи на викладене, розглянемо 
систему органів прокуратури Укра-
їни через призму ст.  7 Закону, останні 
зміни до редакції якої внесено станом 
на 12 лютого 2015  р. Законом України 
№ 198-VIII «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо 
забезпечення діяльності Національного 
антикорупційного бюро України та Наці-
онального агентства з питань запобігання 
корупції» [3].

Наразі систему прокуратури України, 
під якою розуміють сукупність утворю-
ючих її органів, підрозділів, одиниць, що 
забезпечують виконання покладених на неї 
завдань і функцій, складають:

1) Генеральна прокуратура Украї ни; 
2) регіональні прокуратури; 3) міс-
цеві прокуратури; 4) військові прокура-
тури; 5) Спеціалізована антикорупційна 
прокуратура.

Кожна із складових зазначеної сис-
теми має своє внутрішнє облаштування, 
так звану організаційну структуру, що 
являє собою організаційно поєднану 
сукупність органів, підрозділів, посад, а 
також колегіальних і робочих органів, 
зусиллями яких реалізуються завдання й 
функції, визначені Конституцією України 
та законами, що прийняті в розвиток її 
основних положень.

Кількісний склад органів прокуратури 
визначається Законом (ст. 14). На сьогодні 
він не має бути більшим за 15000 осіб, а з 
1 січня 2018 року – 10000. Генерального 
прокурора України, так само як і Раду 
прокурорів України – постійно діючий 
орган прокурорського самоврядування 
від вирішення цього важливого питання 
усунуто. На наш погляд, таке рішення є 
помилковим, адже хто, як не Генеральний 
прокурор України спроможний краще 
за будь-кого іншого визначитися з опти-
мальною чисельністю підпорядкованих 
прокуратур та їх структурних утворень, 
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зважаючи на покладені на них завдання, 
функції, а також видатки, затверджені у 
Державному бюджеті України на утри-
мання органів прокуратури. Піррова 
перемога, досягнута в цьому питанні пев-
ними політичними силами, зацікавленими 
в якомога більшому обмеженні функ-
цій та повноважень прокуратури Укра-
їни, може суттєво зашкодити державним 
інтересам [1]. 

Як справедливо зазначають з цього 
приводу О.  М.  Литвак і П.  В.  Шумський, 
перманентне скорочення чисельності про-
курорів не враховує досить великого наван-
таження на них при здійсненні навіть 
однієї з конституційно визначених функцій 
–  нагляду за досудовим розслідуванням у 
формі процесуального керівництва (по сто 
сорок проваджень на кожного) [4, 5]. Між 
тим, три інших, з огляду на їх збереження 
в чинній Конституції України (ст.  121) та 
Законі України «Про прокуратуру від 14 
жовтня 2014 р. (ст. 2), теж вимагають відпо-
відного людського ресурсу.

Неможливо погодитися з тим, що під 
час розрахунку загальної чисельності пра-
цівників прокуратури взято за основу 
показники, характерні для Європи (двад-
цять прокурорів на десять тисяч насе-
лення, що лише на дюжину менше ніж в 
Україні). Адже при цьому знехтувано тим 
фактом, що функції органів національної 
прокуратури та країн ЄС як по суті, так і 
за обсягом суттєво між собою різняться.

Характеризуючи організаційну струк-
туру Генеральної прокуратури Украї ни, 
зазначимо, що Генеральний проку-
рор України є вищою за диференціа-
цією посадовою особою в системі органів 
національної прокуратури, будучи упо-
вноваженим на керівництво нею, а також 
головним органом – Генеральною про-
куратурою України та власним адміні-
стративним апаратом – Департаментом 
забезпечення діяльності керівництва. 

Генеральний прокурор України має в 
своєму підпорядкуванні першого заступ-
ника, чотирьох заступників, а також 
заступників – Головного військового про-
курора та керівника Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури, які поєд-
нують покладені на них адміністративні 
обов’язки (ст.  39 Закону) з керівництвом 
певними структурними підрозділами, 
забезпечуючи ефективну реалізацію функ-
цій, покладених на прокуратуру дер-
жавою. Такими, як відомо, є закріплені 
у ст.  121 Конституції України та ст.  2 
Закону:

1) підтримання державного обвинува-
чення в суді;

2) представництво інтересів громадя-
нина або держави в суді у визначених зако-
ном випадках;

3) нагляд за додержанням законів орга-
нами, що провадять оперативно-роз-
шукову діяльність, дізнання, досудове 
слідство;

4) нагляд за додержанням законів при 
виконанні судових рішень у криміналь-
них справах, а також при застосуванні 
інших заходів примусового характеру, 
пов’язаних з обмеженням особистої сво-
боди громадян.

Зазначені функції здійснюються 
виключно прокурорами. Їх делегування, а 
також привласнення іншими органами чи 
посадовими особами не допускається. 

На окрему увагу заслуговує функція 
представництва інтересів громадянина 
або держави у вищих спеціа лізованих 
судах і Верховному Суді України, що 
покладається на прокурорів Генеральної 
прокуратури України. Механізм її реалі-
зації обмежений низкою умов: по-перше, 
представництво стосується конкретно 
визначених у законі інтересів держави, 
таких як право власності, право на опо-
даткування тощо; по-друге, відповідний 
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державний орган самостійно не здатен 
представити інтереси держави, і цей факт 
прокурору належить обґрунтувати; 
по-третє, обґрунтування прокурора має 
бути сприйняте судом як законна підстава 
представництва.

До або під час виконання функції 
представництва прокурор не має жод-
ної преференції порівняно з іншими сто-
ронами судового процесу і користується 
виключно правами тієї сторони, яку він 
представляє. Без санкції суду прокурор 
не має доступу до приміщень, баз даних і 
документів (звичайно, крім загальнодос-
тупних), навіть виконуючи таку високу 
місію, як підготовка до захисту інтере-
сів держави. Адже існує принцип рівно-
сті сторін, а інтереси, як відомо, в кожного 
свої. 

Зауважимо, що Венеціанська комісія та 
Директорат з прав людини Ради Європи 
у Спільному висновку від 11–12 жовтня 
2013 р. (CDL (2013) 039) рекомендували 
вилучити згадку про функцію представни-
цтва і, насамперед, із Конституції України 
[5]. На обґрунтування цієї позиції ними 
зазначено, що всі люди рівні у своїх пра-
вах, тому кожен представляє себе сам, а 
для тих, хто не здатен це зробити (непо-
внолітні та інші недієздатні), існують 
інститути законного представника, безо-
платної правової допомоги тощо.

Оскільки змін до чинної Конституції 
України в цій частині не внесено, в тексті 
Закону України «Про прокуратуру» від 
14 жовтня 2014  р. функцію представни-
цтва інтересів громадянина або держави 
в судах збережено, прокуратура мусить 
забезпечити її виконання.

Те саме стосується й функцій органів 
прокуратури у військовій сфері, які покла-
дено на Головного військового проку-
рора, урівненого у статусі із заступником 
Генерального прокурора України. Стату-
сом заступника Генерального прокурора 

України користується і керівник Спеціа-
лізованої антикорупційної прокуратури, 
сфера діяльності якого пов’язана з Націо-
нальним антикорупційним бюро України.

Організаційна структура Генераль-
ної прокуратури України представлена 
на сьогодні Департаментом забезпечення 
діяльності керівництва, який включає 
групу помічників Генерального проку-
рора України та його заступників у складі 
управління організаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності керівництва та 
управління взаємодії з державними орга-
нами, а також функціональними підроз-
ділами – Департаментами, управліннями, 
відділами, сформованими за відповідними 
напрямами прокурорської діяльності; 
допоміжними (забезпечуючими) служ-
бами й низкою посад державних служ-
бовців, інших працівників, чий правовий 
статус і діяльність регулюється законодав-
чими актами України.

Найбільш значимими структурними 
підрозділами, з огляду на їх цільове при-
значення, результати діяльності та кількіс-
ний склад, можна вважати:

• Департамент нагляду у кримінальному 
провадженні;

• Департамент підтримання державного 
обвинувачення та представництва інтере-
сів громадянина або держави в судах;

• Департамент кадрової роботи; 

• Головне слідче управління (на правах 
департаменту); 

• Головну військову прокуратуру (на пра-
вах департаменту);

• Спеціалізована антикорупційна проку-
ратура (на правах департаменту); 

• Управління нагляду за додержанням 
законів при виконанні судових рішень 
у кримінальних провадженнях та інших 
заходів примусового характеру;
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• Управління ювенальної юстиції;

• Управління міжнародно-правового 
спів ро біт ництва;

• Управління організаційного забез-
печен ня; 

• Управління організаційного забезпе-
чення Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань та інформаційно-аналітичної 
роботи;

• Управління реформ та забезпечення 
якості роботи;

• Управління організації прийому грома-
дян та розгляду звернень;

• Управління зв’язків із громадськістю та 
засобами масової інформації;

• Управління інформаційних технологій; 

• Управління забезпечення охорони дер-
жавної таємниці; 

• Управління внутрішньої безпеки та 
захисту працівників прокуратури;

• Управління планово-фінансової діяль-
ності, бухгалтерського обліку, звітності, 
внутрішнього контролю та аудиту [6].

Зазначені й інші структурні підроз-
діли Генеральної прокуратури України 
очолюють начальники, які можуть мати 
заступників. Їх робота організовується з 
використанням напрацьованих практи-
кою форм управлінської діяльності, власти-
вих прокурорській системі, які закріплено 
переважно в нормативно-правових актах 
Генерального прокурора України (нака-
зах, розпорядженнях, інструкціях, регла-
ментах). Мета, завдання, компетенція 
структурних підрозділів, а також права й 
обов’язки їхніх очільників та іншого пер-
соналу визначаються у відповідних поло-
женнях, що затверджуються наказами 
Генерального прокурора України.

Кадрові призначення в Генеральній 
прокуратурі України здійснюються за 

наказами Генерального прокурора Укра-
їни з дотриманням порядку і процедур, 
передбачених ст.ст. 81, 9 розділу II та роз-
ділом V Закону [1].

Організація роботи та координація 
діяльності органів прокурорської сис-
теми є компетенцією Генерального про-
курора України, його першого заступника 
та решти заступників, а також очільни-
ків підрозділів Генеральної прокуратури 
України та їх заступників, наділених пев-
ними адміністративними повноважен-
нями. Їх мета полягає у забезпеченні 
узгодженості та упорядкованості органів, 
підрозділів і дій прокурорських працівни-
ків як єдиного цілого в інтересах ефектив-
ного вирішення покладених на них завдань 
згідно з визначеною компетенцією. Меха-
нізм досягнення цієї мети передбачає вико-
ристання напрацьованих практикою 
форм управлінської діяльності, властивих 
прокурорській системі, що регламенту-
ються переважно нормативно-правовими 
актами Генерального прокурора України. 

Такі акти підлягають державній реє-
страції Міністерством юстиції України 
та включаються до Єдиного державного 
реєстру нормативно-правових актів з 
наступним обов’язковим оприлюдненням 
державною мовою в офіційних друкова-
них виданнях і на офіційному веб-сайті 
Генеральної прокуратури. Порядок підго-
товки та подання на державну реєстрацію 
нормативно-правових актів Генеральної 
прокуратури України визначає відповідне 
Положення, затверджене наказом Гене-
рального прокурора України від 13 жов-
тня 2015 р. № 265 [7]. 

Нормативно-правові акти, що пройшли 
державну реєстрацію, набувають чинності 
з дня офіційного опублікування, якщо 
інше не передбачено самими актами, але 
не раніше дня офіційного опублікування. 
Вони можуть бути оскаржені в частині 
або в цілому фізичними та юридичними 
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особами до адміністративного суду в 
порядку, встановленому законом.

При Генеральній прокуратурі Укра-
їни утворюється Консультативна рада 
– постійно діючий дорадчо-консультатив-
ний орган, діяльність якого регламенту-
ється відповідним Положенням [8].

Організаційну структуру військових 
прокуратур утворюють: Головна військова 
прокуратура (на правах департаменту 
Генеральної прокуратури України), вій-
ськові прокуратури регіонів (на правах 
регіональних прокуратур), в тому числі 
Центрального, Південного і Західного 
регіонів України, військові прокуратури 
гарнізонів та інші військові прокуратури 
(на правах місцевих прокуратур) у кіль-
кості 32, перелік яких наведено у додатку 
до Закону. Їх юрисдикція поширюється на 
24 області України, Автономну Республіку 
Крим, міста Київ і Севастополь.

До складу Головної військової прокура-
тури входять:

1) Слідче управління у складі:

 − слідчого відділу;

 − відділу нагляду за додержанням законів 
та виконання судових рішень у криміналь-
ному провадженні;

2) Управління представництва інтер-
есів громадянина або держави в суді, про-
тидії корупції у воєнній сфері у складі: 

 − відділу представництва інтересів грома-
дянина або держави, протидії корупції у 
військовій сфері та в оборонно-промисло-
вому комплексі; 

 − відділу організації представництва 
інтересів громадянина або держави в 
судах та при виконанні судових рішень; 

3) Управління процесуального керів-
ництва та нагляду за додержанням законів 
органами, що провадять оперативно-роз-
шукову діяльність, у складі: 

 − відділу нагляду за додержанням законів 
органами, що провадять оперативно-роз-
шукову діяльність;

 − відділу процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням та підтри-
мання державного обвинувачення у кри-
мінальних провадженнях слідчого відділу.

4) Управління з розслідування зло-
чинів проти основ національної безпеки 
України, миру, безпеки людства та міжна-
родного співробітництва у складі: 

 − слідчого відділу; 

 − відділу процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням та підтри-
мання державного обвинувачення кримі-
нальних провадженнях слідчого відділу; 

 − відділу нагляду за додержанням законів 
та виконання судових рішень у криміналь-
ному провадженні; 

5) Управління забезпечення діяльності 
військових прокуратур у складі:

 − відділу роботи з кадрами;

 − організаційно-методичного відділу;

 − секретаріату (на правах відділу);

 − відділу приймання, опрацювання та 
аналізу оперативної інформації;

6) Режимно-секретна частина (на пра-
вах відділу).

Заступник Генерального прокурора 
України – Головний військовий прокурор 
є очільником Головної військової прокура-
тури. Він має у підпорядкуванні першого 
заступника та трьох заступників. Управ-
ління й відділи очолюють начальники, які 
мають заступників. У відділах працюють 
прокурори, старші слідчі в особливо важ-
ливих справах, слідчі в особливо важливих 
справах, спеціалісти, в тому числі  голо-
вний спеціаліст – редактор, інспектори.

Робота відділів організовується за тери-
торіально-предметним або предметним 
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принципом відповідно до розподілу 
функціональних обов’язків, який здій-
снюється начальниками відділів за пого-
дженням з начальниками управлінь, 
заступниками Головного військового про-
курора та затверджується Головним вій-
ськовим прокурором. 

На Головну військову прокуратуру 
покладається:

 − забезпечення виконання завдань та 
функцій, передбачених Конституцією 
України, Законом України «Про прокура-
туру» і наказами Генерального прокурора 
України, в центральних апаратах (адміні-
страціях, управліннях) органів держав-
ної влади, а також в органах військового 
управління, повноваження яких поширю-
ються на всі з’єднання, військові частини, 
навчальні заклади, установи та організації, 
розташовані на території держави (крім 
видів Збройних Сил України); 

 − спрямування представницької діяль-
ності щодо захисту інтересів громадя-
нина або держави в суді у воєнній сфері на 
забезпечення обороноздатності і бойової 
готовності військових частин Збройних 
Сил України та інших військових форму-
вань, насамперед з питань додержання 
бюджетного законодавства; збереження 
державного (військового) майна; форму-
вання, розміщення та виконання держав-
ного оборонного замовлення; виконання 
військового обов’язку та проходження 
військової служби; соціальний і право-
вий захист військовослужбовців та членів 
їх сімей, а також інших гарантованих Кон-
ституцією та Законами України прав і сво-
бод людини і громадянина, державних та 
суспільних інтересів;

 − організація та здійснення діяльності 
щодо запобігання та протидії коруп-
ційним та пов’язаним з корупцією 
правопорушенням; 

 − організація та здійснення нагляду 
за додержанням законодавства під час 

оперативно-розшукової діяльності, досу-
дового розслідування кримінальних 
правопорушень, у тому числі у формі 
процесуального керівництва, підтри-
мання державного обвинувачення в суді, 
забезпечення якісного, ефективного та 
своєчасного реагування прокурорів на 
незаконні судові рішення у криміналь-
ному провадженні;

 − забезпечення якісного, повного, всебіч-
ного та об’єктивного досудового розслі-
дування кримінальних правопорушень, 
вчинених у воєнній сфері, злочинів проти 
основ національної безпеки України, 
миру, безпеки людства та міжнародного 
правопорядку, а також підслідних слідчим 
Головної військової прокуратури;

 − забезпечення участі у перегляді судових 
рішень у касаційному порядку, а також у 
перегляді справ у Верховному Суді Укра-
їни, розглянутих за участю військових 
прокурорів у місцевих та апеляційних 
судах; 

 − організація та здійснення нагляду за 
додержанням законів при виконанні судо-
вих рішень у кримінальному провадженні 
та застосуванні інших заходів примусо-
вого характеру, пов’язаних з обмеженням 
особистої свободи громадян;

 − координація діяльності правоохо-
ронних органів та органів військового 
управління щодо протидії злочинності у 
воєнній сфері; 

 − забезпечення організаційного та мето-
дичного керівництва військовими проку-
ратурами, контроль за їх діяльністю;

 − підготовка інформацій Президенту 
України, до Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України та централь-
них органів виконавчої влади з найбільш 
актуальних питань прокурорсько-слідчої 
діяльності у воєнній сфері [1; 6; 9; 10].

Перш ніж розглядати організаційну 
структуру Спеціалізованої антико руп-
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ційної прокуратури потрібно мати на 
увазі, що остаточне формування цієї 
прокуратури та її територіальних філій 
приурочено до початку діяльності Наці-
онального агентства з питань запобігання 
корупції (за прогнозами – у 2016 році). 
Відтак адміністративні акти (зокрема 
Положення), що визначають у деталях 
структуру управління названої проку-
ратури, а також конкретизують її мету, 
завдання, компетенцію тільки напрацьо-
вуються. Між тим, Закон, а саме ст. 81 до 
організаційної структури Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури відносить 
центральний апарат і територіальні філії, 
які розташовуються в тих самих містах, 
де дислоковано територіальні управління 
Національного антикорупційного бюро 
України.

Центральний апарат цієї прокуратури 
сформовано у складі: Управління процесу-
ального керівництва, підтримання держав-
ного обвинувачення та представництва в 
суді; аналітично-статистичного відділу та 
відділу документального забезпечення.

Керівник Спеціалізованої антикоруп-
ційної прокуратури підпорядковується 
безпосередньо Генеральному прокурору 
України, який призначає його на посаду 
за результатами відкритого конкурсу, 
який проводить спеціально сформована 
конкурсна комісія. Аналогічний поря-
док передбачено і для призначень на інші 
адміністративні посади в цій прокуратурі, 
однак він почне діяти лише після завер-
шення конкурсу з відбору кандидатів на 
зайняття адміністративних посад в Спеці-
алізованій антикорупційній прокуратурі, 
що в даний час фінішує [1; 10].

Важливою ланкою системи орга-
нів прокуратури України є регіональні 
прокуратури. Як зазначає О.  С.  Про-
невич, дефініція «регіональна проку-
ратура» є інтегральною теоретичною 
конструкцією, що охоплює прокуратури 
на рівні адміністративно-територіальних 

одиниць регіонального рівня. В сучас-
ній науці уніфіковане бачення сутності 
поняття «регіон» відсутнє, що зумовило 
еклектичність його використання пред-
ставниками різних наукових шкіл для 
позначення різномасштабних просто-
рових систем (відносно однорідної час-
тини території окремої держави; відносно 
цілісного складного територіально-еко-
номічного комплексу; сукупності дер-
жав, об’єднаних спільними ознаками, 
соціально-територіального співтовари-
ства тощо). Немає чіткого формально-
правового визначення цієї дефініції й у 
вітчизняному законодавстві, за винят-
ком Закону України «Про засади держав-
ної мовної політики», у ст.  1 якого дано 
невиправдано універсальне тлумачення 
категорії «регіон» як окремої самоуправ-
ної адміністративно-територіальної оди-
ниці, що «може складатися з Автономної 
Республіки Крим, області, району, міста, 
селища, села» [11; 12]. 

Звернення до статуту Асамблеї євро-
пейських регіонів, дає підстави вважати 
регіоном рівень уряду, наступний після 
центрального, з політичним представни-
цтвом, гарантованим існуванням вибор-
ної регіональної ради або, за її відсутності, 
асоціацією чи органом, заснованим на 
регіональному рівні місцевими властями 
[13]. Приймаючи це до уваги, до суб’єктів 
регіонального рівня, поряд із органами 
виконавчої влади, можуть бути відне-
сені прокуратури Автономної Республіки 
Крим та регіонального рівня. На відміну 
від військових прокуратур Центрального, 
Південного і Західного регіонів України, 
прирівняних у статусі до регіональних 
прокуратур, останні мають в своїй основі 
відповідні адміністративно-територіальні 
одиниці державного устрою України: 
області, міста обласного значення, а також 
Автономну Республіку Крим – терито-
ріальну автономію, що є формою децен-
тралізації державної влади в унітарній 
країні; міста Київ і Севастополь, наділені 
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спеціальним статусом загальнодержав-
ного значення. 

Кожну із перелічених прокуратур очо-
лює прокурор, який має у підпорядку-
ванні першого заступника, заступників, 
окремі з яких є одночасно начальниками 
провідних структурних підрозділів.

Зазначені прокуратури є органом 
вищого рівня по відношенню до місце-
вих прокуратур, розташованих у межах 
адміністративно-територіальної одиниці, 
що підпадають під територіальну юрис-
дикцію відповідної регіональної прокура-
тури. Кадрові призначення в регіональній 
прокуратурі здійснюються за наказами 
Генерального прокурора України та регі-
онального прокурора з дотриманням 
порядку і процедур, передбачених ст.ст. 81, 
9, 11 розділу II та розділом V Закону.

Організація, засади і поря-
док діяльності регіональних проку-
ратур визначаються Конституцією 
України, міжнародно-правовими догово-
рами, ратифікованими Україною, Законом 
України «Про прокуратуру», іншими 
актами законодавства, а також адміні-
стративними (нормативно-правовими) 
актами керівника регіональної прокура-
тури – наказами, розпорядженнями, поло-
женнями тощо та Генерального прокурора 
України, як керівника вищого рівня. 

До організаційної структури регіо-
нальних прокуратур входять управління й 
відділи, створення яких залежить від сту-
пеня складності завдань, а також функцій 
і повноважень, обсягу роботи, покладених 
на регіональну прокуратуру. 

Управління є структурним підрозді-
лом моногалузевого або монофункціо-
нального спрямування, що створюється 
для виконання основних завдань висо-
кого рівня складності. До складу управ-
ління входить сукупність споріднених 
функціональних підрозділів, що здійсню-
ють узгоджену діяльність за конкретним 

напрямом. Відділ є функціональним або 
обслуговуючим структурним підрозді-
лом, що здійснює діяльність за певним 
напрямом (як самостійний підрозділ) 
або ж організаційно-технічне забезпе-
чення виконання окремих завдань у межах 
напряму (при функціонуванні у складі 
управління). 

Завдання й функції самостійного струк-
турного підрозділу, права та обов’язки його 
працівників визначаються у положеннях, 
що затверджуються наказами керівника 
регіональної прокуратури. Розподіл функ-
ціональних обов’язків між працівниками 
структурних підрозділів здійснюється їх 
керівниками з обов’язковим урахуванням 
рівня теоретичної підготовки, наявного 
практичного досвіду, індивідуальних нахи-
лів і здібностей кожного.

Робота структурних підрозділів регіо-
нальної прокуратури організовується, як 
правило, за зонально-предметним прин-
ципом з використанням спеціалізації 
працівників, закріплення за ними зон і 
предметів (тем) як дієвого засобу підви-
щення ефективності прокурорської діяль-
ності. Безпосередніми організаторами 
роботи у підрозділах регіональної проку-
ратури є начальники управлінь та відділів, 
їхні заступники. 

Керує регіональною прокуратурою 
прокурор, якому допомагають перший 
заступник та чотири інших заступники. 
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону Укра-
їни «Про прокуратуру» посада керівника 
регіональної прокуратури віднесена до 
числа адміністративних. Призначення на 
цю посаду здійснюється строком на п’ять 
років Генеральним прокурором України 
за рекомендацією Ради прокурорів Укра-
їни. Перебування на адміністративній 
посаді не звільняє керівника регіональної 
прокуратури від виконання обов’язків, 
пов’язаних із функціями прокуратури, 
закріплених у ст.  2 Закону України «Про 
прокуратуру». 
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Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону України 
«Про прокуратуру» керівник регіональ-
ної прокуратури уповноважений при-
значати прокурорів на адміністративні 
посади заступника керівника регіональної 
прокуратури та керівника підрозділу регі-
ональної прокуратури. Винятком є посада 
першого заступника керівника регіо-
нальної прокуратури, призначення на 
яку здійснюється Генеральним прокуро-
ром України за рекомендацією Ради про-
курорів України строком на п’ять років 
(п.  1 ч.  2 ст.  39 Закону). Повний перелік 
повноважень керівника прокуратури регі-
онального рівня наводиться у ч.  1 ст.  11 
Закону [1].

Розподіл службових обов’язків між 
керівництвом регіональної прокуратури 
та взаємозамінність визначаються нака-
зом очільника регіональної прокуратури. 
Його перший заступник та заступники 
організовують, спрямовують та контролю-
ють роботу структурних підрозділів регіо-
нальної прокуратури, приймають рішення 
управлінського та процесуального харак-
теру з питань, віднесених до їх компетен-
ції. Перший заступник або заступники 
керівника регіональної прокуратури є 
повноважними особами для підписання 
довіреностей, позовних заяв, апеляційних 
і касаційних скарг, заяв про перегляд судо-
вих рішень у зв’язку з нововиявленими 
обставинами у справах, де регіональна 
прокуратура, її службові особи виступа-
ють як сторони, треті особи або суб’єкти 
оскарження. 

Діяльність регіональної прокуратури 
здійснюється в умовах гласності. Кожна 
регіональна прокуратура має офіційний 
Інтернет-портал, де розміщується інфор-
мація про діяльність органів регіональної 
прокуратури, документи нормативного 
характеру, передбачені Законом Укра-
їни від 13 січня 2011 р. № 2939-VI «Про 
доступ до публічної інформації», відо-
мості, а також офіційні повідомлення для 

засобів масової інформації. Офіційні пові-
домлення засобам масової інформації від 
імені керівника регіональної прокуратури 
готуються та надсилаються за призна-
ченням прес-службою. Персональну від-
повідальність за достовірність і повноту 
наданих відомостей несуть перший 
заступник, заступники керівника регіо-
нальної прокуратури, керівники самостій-
них структурних підрозділів [14]. 

Прокурори регіональної прокуратури 
підтримують державне обвинувачення у 
відповідному (а саме – апеляційному) суді. 
Відповідно до ст. 121 Конституції України 
та п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про про-
куратуру» підтримання державного обви-
нувачення є однією з основних функцій, 
покладених у цілому на систему органів 
прокуратури [1; 2; 15; 16]. 

Державне обвинувачення розглядається 
як процесуальна діяльність прокурора, що 
полягає у доведенні перед судом обвину-
вачення з метою забезпечення криміналь-
ної відповідальності особи, яка вчинила 
кримінальне правопорушення. Підтри-
муючи державне обвинувачення, проку-
рор бере участь у дослідженні доказів, 
формулює власну позицію щодо застосу-
вання кримінального закону та міри пока-
рання. Законодавчо визначено дві основні 
форми діяльності прокурора у судовому 
вирішенні кримінальної справи, зокрема: 
участь у її розгляді судом першої інстанції; 
участь у розгляді справи судами апеляцій-
ної, касаційної інстанцій. 

Діяльність прокурора регіональної про-
куратури з підтримання обвинувачення 
регламентується виключно нормами КПК 
України. Так, згідно з п. 6 ч. 1 ст. 393 КПК 
України прокурор наділений правом на 
апеляційне оскарження шляхом подання 
апеляційної скарги. Апеляційне прова-
дження є самостійною стадією криміналь-
ного процесу, в якій суд інстанції вищого 
рівня на підставі апеляцій перевіряє закон-
ність і обґрунтованість судових рішень 
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(вироків, крім випадків, передбачених  
ст.  394 КПК України; ухвал про застосу-
вання чи відмову у застосуванні приму-
сових заходів виховного або медичного 
характеру, а також інших ухвал у випадках, 
передбачених КПК України), які були ухва-
лені судами першої інстанції і не набрали 
законної сили, а також ухвал слідчого судді 
у випадках, передбачених КПК України. 
Відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 3 КПК України 
судом апеляційної інстанції є Апеляційний 
суд Автономної Республіки Крим, апеля-
ційні суди областей, міст Києва та Севасто-
поля, під територіальну юрисдикцію яких 
підпадають суди першої інстанції, що ухва-
лили оскаржувані судові рішення [1; 2; 16].  

Крім того, прокурорів регіональної 
прокуратури наділено повноваженнями з 
реалізації функції представництва інтер-
есів громадянина або держави у судах. Ця 
діяльність здійснюється ними, у визначе-
них законом випадках, з метою захисту 
інтересів громадянина або держави шля-
хом підготовки та звернення до суду з 
позовами, вступу у справу за позовами 
інших осіб, участі у розгляді справ судами, 
ініціювання перегляду судових рішень, 
контролю виконання судових рішень за 
позовами прокурорів. На жаль, подальша 
реалізація представницької функції про-
куратури є проблематичною. Поки що це 
лише прогноз, а як буде насправді, покаже 
час [1; 2].

Щодо інших функцій, покладених на 
систему органів прокуратури України, 
зокрема, нагляд за додержанням зако-
нів органами, що провадять оперативно-
розшукову діяльність, дізнання, досудове 
слідство та нагляд за додержанням зако-
нів при виконанні судових рішень у кримі-
нальних справах, а також при застосуванні 
інших заходів примусового характеру, 
пов’язаних з обмеженням особистої сво-
боди громадян, їх реалізація на рівні регі-
ональної прокуратури забезпечується 
силами її прокурорів, які справляються 

з цим завданням досить успішно, у чому 
можна пересвідчитися, звернувшись до 
статистичних показників. 

На прокурорів регіональної прокура-
тури покладено також загальне методичне 
керівництво нижчими за рівнем органами 
прокуратури. Будучи складовою управлін-
ської діяльності в межах досить централі-
зованої системи і ґрунтуючись на засадах 
підпорядкування та імперативності, мето-
дичне керівництво має своїм призначен-
ням визначення цілей, змісту, методів і 
форм роботи. 

Методичне керівництво органами про-
куратури нижчого рівня (місцевими) 
поєднується зі здійсненням оперативного 
контролю за своєчасним і повним вико-
нанням управлінських рішень, вивченням 
якості актів прокурорського реагування 
та інших документів, вжиттям заходів з 
метою усунення допущених при їх підго-
товці недоліків, наданням фахової прак-
тичної допомоги у вирішенні питань 
комплексного характеру тощо. 

Порівняльний аналіз повноважень 
територіальних і спеціалізованих про-
куратур, об’єднаних регіональним стату-
сом, дає змогу дійти висновку, що поряд 
із загальними ознаками, які стосуються 
організації їх функціональної та адміні-
стративної діяльності, існують й деякі 
характерні особливості. Наприклад, нео-
дмінне узгодження з Директором Націо-
нального антикорупційного бюро України 
структури і штату Спеціалізованої анти-
корупційної прокуратури, кандидатур на 
посади прокурорів. Або покладення на 
військових прокурорів виконання функ-
цій територіальних органів прокуратури 
у певних адміністративно-територіальних 
одиницях, де в силу виключних обставин, 
вони не діють (через фактичну ліквідацію 
або блокування діяльності).

Найбільшу складність, з точки зору її 
побудови та забезпечення функціонування, 
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являє організаційна структура місцевих 
прокуратур, чіткого уявлення щодо якої не 
існує ані у законодавців, ані серед практи-
ків і науковців. Наше бачення структури 
місцевої прокуратури та обґрунтування 
її уявної моделі буде  відображено в окре-
мій статті, спеціально присвяченій цьому 
питанню.

На завершення аналітичних роздумів 
щодо правових новацій, запроваджених 
Законом України «Про прокуратуру» 
від 14 жовтня 2014  р. № 1697-VII, заува-
жимо, що сучасна система вітчизняної 

прокуратури не обмежується об’єктами, 
зазначеними у ст.  7 названого норма-
тивно-правового акту. Окрім прокуратур 
усіх рівнів, вона включає Національну ака-
демію прокуратури України, Кваліфіка-
ційно-дисциплінарну комісію прокурорів, 
профілактично-оздоровчі заклади та інші 
установи, працівники яких або прирів-
нюються за статусом до прокурорів, або 
мають інший статус, наприклад, держав-
них службовців. На цих працівників, як і 
на прокурорів, поширюються заходи соці-
ального захисту, пенсійне забезпечення 
тощо [1; 17; 18]. 
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Considered the most important provisions of the Act relating to the system, organizational 
structure and functions of the prosecutor’s office.

Keywords: the reform of the prosecutor’s office, function, system, organizational 
structure.

  

Размышления над новациями закона Украини 
«О прокуратуре» относительно реформирования 
системы, структуры и функций прокуратуры 

Европина И., Европина Л.
Резюме: Статья посвящена анализу Закона «О прокуратуре» от 14 октября 2014 

года, которым в Украине введено масштабное реформирование системы прокуратуры 
Украины в соответствии с требованиями и рекомендациями Совета Европы. Рассмо-
трены важнейшие положения Закона, касающиеся системы, организационной струк-
туры и функций прокуратуры.

Ключевые слова: реформирование, прокуратура, функции, система, организацион-
ная структура.
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Нове керівництво для авторів*

Це  Керівництво розроблене відповідно до вимог для рецензованих періодичних видань, з 
урахуванням рекомендацій щодо підготовки матеріалів для їх індексації міжнародними науко-
метричними і бібліометричними базами даних. Недотримання вимог цього Керівництва є під-
ставою для відмови у публікації. 

До друку приймаються наукові статті, які відповідають профілю і тематиці журналу, є оригі-
нальними й правильно оформленими. Статті  приймаються українською, англійською або росій-
ською мовами.

Опубліковані статті оригінальною мовою та переклади окремих статей англійською мовою, 
розширені англомовні анотації знаходяться у негайному – тобто відразу після виходу у світ папе-
рової версії – відкритому доступі (Open Access) на сайті журналу (http://e-pub.aau.edu.ua/visnyk), 
а метадані статей, транслітеровані списки літератури та розширені англомовні анотації індексу-
ються міжнародними наукометричними і бібліометричними базами даних. Всі матеріали журналу 
архівуються на серверах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського**.

Журнал не приймає статті, раніше опубліковані в інших виданнях (паперових чи електронних, 
українських чи іноземних, наукових чи публіцистичних), або одночасно запропоновані до публі-
кації кільком виданням, або перероблені чи перекладені раніше оприлюднені матеріали, які не 
містять новизни. 

Усі статті піддаються подвійному «сліпому» рецензуванню*** членами редколегії журналу та/
або залученими українськими чи іноземними фахівцями. Процес рецензування та ухвалення 
рішень щодо прийняття чи відхилення статті будується у відповідності до редакційної політики 
журналу**** та рекомендацій Комітету з видавничої етики*****. Прізвища рецензентів не розголошу-
ються, рецензії не оприлюднюються.

Рішення про відмову у публікації повідомляється автору, як правило, без роз’яснення підстав, 
але у разі, коли стаття містить лише технічні вади, вона повертається автору для доопрацювання із 
зазначенням недоліків, які  необхідно усунути. При цьому датою надходження статті до редакції 
вважатиметься дата надходження остаточного (доопрацьованого) варіанту. Рішення про відмову 
у публікації не може ототожнюватися з негативним висновком щодо наукового рівня чи практич-
ної цінності праці; як таке це рішення жодним чином не ставить під сумнів науковий авторитет 
автора та його професійну кваліфікацію.

Публікації у Віснику Академії адвокатури України є платними. Вартість публікацій може час 
від часу змінюватись без завчасного попередження. Вартість публікації матеріалу, що прийня-
тий редколегією до друку, залишається незмінною. Суму та реквізити для здійснення оплати слід 
з’ясовувати у координатора редакційної колегії (контактна інформація наводиться у вихідних 
даних та на сайті журналу). Викладачі, аспіранти, здобувачі та студенти Академії адвокатури Укра-
їни звільняються від оплати. Авторські гонорари не виплачуються.

1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ

1.1. Стаття повинна мати високий науковий рівень, що відповідає сучасним стандартам якості 
дослідження та презентації його результатів, які прийняті у світовій науковій спільноті.

1.2. За змістом стаття має відповідати вимогам Постанови Президії Вищої атестаційної комі-
сії 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 у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 
б) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які 

*  Це Керівництво набирає чинності з 1 січня 2015 року.
** http://nbuv.gov.ua, розділ «Ресурси | Наукові ресурси | Наукова періодика України».
*** Подвійне «сліпе» рецензування означає, що автор не знає прізвища призначеного рецензента, а рецензент не знає 

прізвища автора. Перед спрямуванням статті рецензенту з файлу та тексту видаляються, наскільки це можливо, всі дані, 
що можуть ідентифікувати автора.

**** Докладніше про редакційну політику Вісника Академії адвокатури див. на сайті журналу.
***** Committee on Publication Ethics (COPE), http://publicationethics.org
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спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячу-
ється означена стаття; в) формулювання цілей статті (постановка завдання); г) виклад основного 
матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; ґ) висновки з 
даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 

1.3. Статті або інші матеріали, що подаються, повинні відбивати тематичну спрямованість 
журналу та за змістом і стилем відповідати одній з його рубрик:

1) Наукові статті; 
2) Студентська наукова творчість; 
3) Наукові повідомлення;
4) Рецензії, Наукова хроніка, Персоналії.
Крім того, під окремою рубрикою до друку приймаються матеріали наукових конференцій 

(подаються організаторами таких заходів), рекламні матеріали, анонси та оголошення.
1.4. Автори поданих матеріалів несуть відповідальність за достовірність викладеного матері-

алу, точність висвітлених у роботі фактів та наведених даних, цитат, цифр і прізвищ та якість пере-
кладу цитат з іншомовних джерел, а також за належність поданого матеріалу авторам особисто. 
Редакція резервує за собою право перевірки текстів, що подаються, на наявність запозичень з 
інших джерел без належних посилань. Встановлений редакцією факт плагіату є безумовною 
підставою для відхилення статті.

2. ОБОВ’ЯЗКОВІ ЕЛЕМЕНТИ СТАТТІ. МЕТАДАНІ
2.1. Наступні обов’язкові елементи наукової статті відіграють роль метаданих. Тому для 

успішного індексування статті міжнародними наукометричними і бібліометричними базами 
даних конче важливо ретельно і грамотно побудувати цю частину праці.

а) Індекс УДК (універсальний десятковий класифікатор): розташовують перед заголовком 
статті, окремим рядком. Індекс УДК визначається автором самостійно******.

б) Заголовок (назва) статті подається трьома мовами: українською, англійською, російською. 
Назва, як правило, не повинна перевищувати 90 символів (враховуючи пробіли), має бути кон-
кретною і чітко відбивати зміст статті.

в) Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я та по батькові (або ініціали), вчений сту-
пінь, наукове звання, освітній (науковий) заклад або інше місце роботи/навчання, адреса, кон-
тактні дані. Ці відомості подаються трьома мовами: українською, англійською, російською, без 
скорочень.

Аспіранти, здобувачі, ад’юнкти та студенти додають також прізвище та ініціали, вчений ступінь 
та/або наукове звання свого наукового керівника.

Назва місця роботи автора – освітнього чи наукового закладу, правоохоронного органу тощо 
– наводиться у називному відмінку. Також зазначається місцезнаходження закладу – головна 
поштова адреса, або, принаймні, місто з поштовим індексом та держава.

Приклади
Вірно:
К. Б. Айріян
ад’юнкт, 
Національна академія внутрішніх справ України 
(Науковий керівник – доцент О.М. Солошенко) 
Р. В. Вереша
кандидат юридичних наук, доцент, Академія адвокатури України
Невірно:
І. І. Іваненко
канд. юр. наук, доцент кафедри цивільного права 
юридичного факультету N-ського університету,
заступник декана з виховної роботи, голова профспілкового комітету,
підполковник міліції у відставці
Мало б бути:
І. І. Іваненко

******  З цією метою можна скористатись зручним онлайновим інструментом за адресою  http://teacode.com/online/
udc/
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кандидат юридичних наук, доцент,
N-ський університет, юридичний факультет

Авторам також рекомендується зазначати свої ділові (робочі) контактні дані, за якими зацікав-
лені читачі могли б зв’язатися з ними: це має бути адреса електронної пошти та/або адреса для 
листування. 

Якщо авторів декілька, можна вказати контакти тільки одного з них, який вважатиметься від-
повідальним за кореспонденцію і вестиме листування з читачами від імені всього авторського 
колективу.

Важливо зауважити: ці контактні дані будуть опубліковані як у паперовій, так і в електро-
нній версіях журналу. Втім, контактна інформація, що надається автором(ами) тільки для зв’язку 
з редакцією (приватна адреса електронної пошти, домашня поштова адреса, номери мобільних 
телефонів тощо) не підлягає оприлюдненню. Тому слід окремо зазначати контактні дані для 
кореспонденції з читачами і для зв’язку з редакцією.

Як подавати відомості про автора англійською мовою – див. у розділі 5.1 цього 
Керівництва.

г)  Анотація: подається трьома мовами: українською, англійською, російською. Орієнтовна 
побудова анотації: 1) мета дослідження, 2) підходи, методологія дослідження, 3) узагальнені 
результати, 4) пропозиції для майбутніх досліджень та виявлених обмежень у процесі дослі-
дження, 5) рекомендації, їх практичні наслідки, очікуваний ефект, 6) новизна та значення дослі-
дження. Обсяг україномовної анотації – до 100 слів. Російськомовна анотація може бути 
перекладом україномовної. Англомовна анотація має бути значно ширшою, ніж україно-
мовна (мінімум 250 слів). Вимоги до анотації англійською мовою – див. у розділі 5.2 цього 
Керівництва.

ґ) Ключові слова: слова (словосполучення) з назви та тексту матеріалу, які з точки зору інфор-
маційно-пошукових систем мають істотне смислове навантаження і слугують дескрипторами для 
опису основного змісту статті. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість 
ключових слів (словосполучень) – не менше трьох і не більше десяти. Подаються українською, 
англійською, російською мовами.

д) Списки літератури: після тексту статті подається список використаної у роботі літератури 
у двох варіантах – 1) традиційному, що відповідає Державному стандарту України, та 2) транслі-
терованому, який використовується для індексації міжнародними наукометричними і бібліоме-
тричними базами даних.

Традиційний бібліографічний список слід оформляти СУВОРО відповідно до вимог оформ-
лення списку літератури – див. п. 3.4 цього Керівництва.

Правила побудови транслітерованого списку (з прикладами) наводяться у розділі 5.3  цього 
Керівництва. Відсутність транслітерованого списку літератури є підставою для повернення 
статті автору для доопрацювання.

2.2. Зазначені вище елементи є обов’язковими для наукових статей. У матеріалах інших 
рубрик журналу (Студентська наукова творчість, Наукові повідомлення, Рецензії, Наукова хро-
ніка, Персоналії) елементи 2.1, 2.4, 2.5 можна опустити, а транслітерований список літератури не 
наводити.

3. ВИМОГИ ДО ОБСЯГУ ТА ОФОРМЛЕННЯ

3.1. Обсяг матеріалів, які автори подають для публікації наукової статті – від 0,3 до 0,5 ум. 
друк. арк. (12 000 – 20 000 друк. знаків, включаючи пробіли). Орієнтовний посторінковий обсяг 
складає: мінімум – 7 сторінок, максимум – 12 сторінок, виходячи з розрахунку 30 – 35 рядків на 
одній сторінці.

Списки літератури, анотації та ключові слова у зазначеному обсязі статті не враховуються. 
Обсяг україно- та російськомовної анотацій – до 100 слів. Обсяг англомовної анотації – міні-
мум 200 слів.

3.2. Обсяг матеріалів, які автори подають для публікації наукового повідомлення, рецензії, 
хроніки, персоналії – до 0,3 ум. друк. арк. (до 12 000 друк. знаків, включаючи пробіли). Орієнтов-
ний посторінковий обсяг – до 7 сторінок (30 – 35 рядків на сторінці).

3.3. Редакція зберігає за собою право на редагування й скорочення матеріалів, не порушу-
ючи при цьому змісту авторського оригіналу.
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3.4. Оформлення матеріалів, що подаються, має відповідати загальноприйнятим технічним 
вимогам до наукових текстів. 

Бібліографічні посилання в тексті відображаються цифрами в квадратних дужках із зазна-
ченням номерів сторінок відповідного джерела: [3, 415]. 

Список літератури, тобто перелік використаних у статті джерел, подається в кінці тексту 
після слів «Список літератури» у алфавітному порядку або в тому порядку, в якому вони трапля-
ються у тексті. Оформлення списку літератури здійснюється згідно наказу ВАК від 03.12.2007 р. 
№  845 та державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інфор-
мації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання».

Транслітерований список літератури подається після традиційного бібліографічного списку 
і оформлюється у тому стилі, що вимагається одним з загальноприйнятих міжнародних стандар-
тів: MLA 7th ed. (рекомендується), APA 6th ed., Chicago 15th ed. або Harvard 2008. Транслітерова-
ний список будується за правилами, що наводяться у розділі 5.3 цього Керівництва.

Поля, шрифти, інтервали. Оскільки всі прийняті до друку матеріали піддаються переддру-
карській обробці (макетування, верстка), розміри полів, гарнітура та розмір шрифту, міжрядко-
вий інтервал не мають особливого значення, але для зручності роботи з текстом редакторів та 
рецензентів слід застосовувати наступні параметри:

а)  текст статті друкується на папері стандартного формату (А4) через 1,15 – 1,5 інтервали з 
дотриманням розмірів всіх полів не менше 2 см;

б) шрифт: Times New Roman, 14pt, в одну колонку без застосування будь-якого форматування, 
окрім курсиву та напівжирного; допускається також верхній індекс  у нумерації статей норматив-
них актів (наприклад: стаття 1231).

Для якісного та швидкого виготовлення верстки статті слід дотримуватись наступних вимог:
а) вимкнути функцію «Розстановка переносів», категорично заборонені примусові переноси 

(дефіси у середині слова)! 
б)  абзаци позначати виключно клавішею «Enter», використання пробілів для позначення 

абзаців заборонено!
в) якщо робота містить нестандартні символи, необхідно подавати разом з нею і файли шриф-

тів (.ttf, .otf чи ін.), які були використані в роботі.
Таблиці (в тексті чи в додатку) мають бути виконані в MS Excel або MS Word без заливання; 

формули – у вбудованому редакторі формул MS Word 2010 – 2013 або у надбудові MS Equation 
для ранніх версій.

Ілюстрації до обсягу статті не зараховуються. Усі ілюстрації треба подавати в чорно-білому 
варіанті або у градаціях сірого кольору. Скановані ілюстрації та таблиці неприпустимі, окрім 
випадків, коли це виправдано характером ілюстрації (оригінальне фото, архівний документ 
тощо). Растрові ілюстрації мають бути високої якості з розподіленням не менше 250 dpi (точок 
на дюйм).

4. ПОДАННЯ МАТЕРІАЛУ ДО РЕДАКЦІЇ

4.1. Матеріал надсилається (або подається особисто) до редакції у роздрукованому вигляді, в 
одному примірнику, що підписується усіма авторами.

Поштова адреса редакції: бульвар Тараса Шевченка, 27, Київ 01032.
4.2. Крім того, обов’язково подається також електронна версія тексту статті – на USB-носії, 

CD-диску або електронною поштою: visnyk.aau@aau.edu.ua. Формат файлу електронної версії – 
Microsoft Word 1997–2013 (*.DOCX (рекомендується), *.DOC або *.RTF).

4.3. Разом з текстом статті надається: 
а) фотографія автора в електронному форматі (.JPG або .TIF) у якомога високій якості (з роз-

поділенням не менше 250 dpi (точок на дюйм) і розміром не менше, ніж 300х400 px, бажано зна-
чно більше). Якщо авторів двоє чи більше, назви файлів фото мають відбивати прізвища авторів;

б)  для аспірантів (ад’юнктів) та здобувачів, а також студентів обов’язкова наявність рецензії 
(відгуку) наукового керівника із зазначенням його наукового ступеня, вченого звання, прізвища, 
ім’я та по батькові;

в) статті аспірантів (ад’юнктів) та здобувачів, а також студентів мають, крім того, бути рекомен-
дованими до друку кафедрою (відділом), при якій вони виконують своє дослідження. До редакції 
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подається копія протоколу (чи виписка з протоколу), де зазначено, що стаття рекомендована до 
друку у Віснику Академії адвокатури України.

Файли з фото автора(ів) та відсканованими документами також можуть бути  надіслані до 
редакції електронною поштою. Втім, це не скасовує вимогу щодо подання роздрукованого і під-
писаного автором тексту статті та оригіналу рецензії особисто чи звичайною поштою.

4.4. Рукописи, супровідні документи та електронні носії авторам не повертаються.

5. АНГЛОМОВНИй БЛОК

5.1 Відомості про авторів 
Прізвища та імена авторів подаються в одній із загальноприйнятих систем транслітерації. 

Для швидкої і правильної транслітерації прізвища варто звернутись до зручного онлайнового 
конвертеру (http://translit.kh.ua) та обрати необхідний стандарт (рекомендуємо обирати тільки 
«Паспортний (КМУ 2010)» або «BGN/PCGN (1965)»). Якщо написання прізвища, транс-
формованого за правилами транслітерації, відрізняється від написання у документах (закордон-
ному паспорті, дипломі кандидата або доктора наук, атестаті професора та ін.), то перевагу слід 
віддати написанню, що відповідає документам. Втім, автору, який неодноразово публікував свої 
роботи у закордонних виданнях або журналах, що індексуються у провідних наукометричних 
системах (Scopus, Web of Science), використовуючи інше, ніж у документах, написання свого пріз-
вища,  варто вживати єдиний, вже «відомий» цим системам варіант транслітерації. Це убезпе-
чить від створення в наукометричніх базах декількох різних профілів (облікових записів,) для 
одного автора, і його науковий доробок буде врахований більш повно в межах єдиного профілю. 
Принагідно звертаємо увагу на онлайнові сервіси ResearcherID (http://www.researcherid.com) та 
ORCiD (http://orcid.org), які дозволяють подолати зазначену ситуацію, об’єднуючи різні напи-
сання прізвищ науковців у одному ідентифікаторі.

Доволі часто певні непорозуміння виникають через те, що автори довільно перекладають свій 
науковий статус – ступінь та звання – англійською мовою. Як відомо, загальновизнаного переліку 
еквівалентів академічних ступенів не існує*******, тому пропонуємо таблицю відповідників осно-
вних посад, наукових ступенів та вчених звань (яка, зрозуміло, є далеко не повною і слугує радше 
орієнтиром):

ТЕРМІН УКРАЇНСьКОЮ МОЖЛИВІ  
ВАРІАНТИ ПЕРЕКЛАДУ СКОРОЧЕННЯ

доктор юридичних наук Doctor of Juridical Science*
Doctor of Science in Law
Doctor of Legal Science
Doctor of Law/Laws

S.J.D., J.S.D.
S.J.D., Dr. Sci. (Law)

L.D., LL.D.
кандидат юридичних наук Candidate of Juridical Science

Candidate of Science in Law
Candidate of Legal Science
Candidate of Law/Laws

Cand. Sci. (Law)

доктор філософії з права Doctor of Philosophy (in Law)
Philosophy Doctor (in Law)

PhD, Ph.D.
PhD, Ph.D.

доцент Docent
Associate Professor
Assistant Professor

–
Assoc. Prof.
Assist. Prof.

старший викладач Senior Lecturer

******* На рівні ООН, зокрема, Міжнародна стандартна класифікація освіти (МСКО), переглянута 2011 р. (ЮНЕСКО, 
документ №  36 C/19), принципово не формулює уніфікованого переліку наукових ступенів, зазначаючи, що "у різних 
країнах програми, що відносяться до рівня МСКО 8, називаються по-різному, наприклад, кандидат наук (PhD), доктор 
наук/філософії (DPhil), доктор літератури, (D.Lit), доктор (природничих) наук (D.Sc), доктор права (LL.D), докторська 
ступінь або аналогічні терміни" (п.262), див.: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002151/215182r.pdf. На європей-
ському регіональному рівні всі намагання уніфікувати європейський науковий "табель про ранги" у межах Болонського 
процесу наштовхнулись на спротив держав-учасниць, які прагнули зберегти свої національні академічні традиції.
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провідний/старший/молод-
ший науковий співробітник

Leading/Senior/Junior Research 
Fellow
Leading/Senior/Junior Fellow
Leading/Senior/Junior Researcher

аспірант Postgraduate Student
Graduate Student
Graduate

P.G.

ад’юнкт Adjunct
Researcher

здобувач Researcher

* Напівжирним виділенням позначені рекомендовані редакцією варіанти перекладу********. 

Якщо автор у своїх попередніх публікаціях у закордонних виданнях або журналах, що індек-
суються у провідних наукометричних системах (або у своєму профілі ResearcherID чи ORCiD), 
вживав інші, ніж рекомендовані, варіанти перекладу, варто користуватись єдиним, вже «відо-
мим» цим системам перекладом.

Назву установи (організації), у якій автор працює або проводить наукове дослідження, слід 
подавати не транслітерованою, а у перекладі англійською мовою. При цьому необхідно застосо-
вувати офіційно встановлений англійський варіант найменування установи. Адресу установи слід 
подавати у міжнародному форматі (вулиця, місто, індекс, держава).

5.2. Назва статті та анотація (Title and Abstract)
Назва наукової статті має бути інформативною, але лаконічною (не більше 90 символів з про-

білами); можна використовувати лише загальноприйняті скорочення; у перекладі назви статті 
англійською мовою не повинно бути жодних транслітерацій з української, окрім власних назв, 
назв явищ чи об’єктів, що не перекладаються. Також неприпустимо використовувати в назві про-
фесійний сленг, який відомий тільки україно- чи російськомовним фахівцям («етапування», 
«актировка» і т.п.). Якщо оминути вживання спецтермінів чи жаргонізмів не можна, вони тран-
слітеруються та виділяються курсивом. Те саме стосується авторських резюме (анотацій) та клю-
чових слів. В анотації слід коротко пояснити значення слів, що перекладаються.

Анотації (реферати, авторські резюме) англійською в україномовному виданні є для інозем-
них науковців головним і, зазвичай, єдиним доступним джерелом інформації про зміст статті та 
викладені результати дослідження. Саме на підставі анотації зарубіжні спеціалісти визначають 
свій науковий інтерес до неї, приймають рішення про переклад повного тексту роботи та її циту-
вання, встановлення творчих контактів з автором тощо.

Отже, за обсягом анотація до статті англійською мовою повинна бути більшою, ніж ано-
тація українською мовою, й мати обсяг 200 – 250 слів. Окрім того, до анотацій висуваються 
наступні вимоги:

а) анотація має бути стислою, але інформативною, вона не повинна містити загальних слів на 
кшталт традиційних «У даній статті автор розглядає…» і далі повторення назви статті. Адже і так 
зрозуміло, що саме автор, а не хтось інший, і саме у даній статті розглядає саме ту проблему, що 
винесена у заголовок;

б)  анотація має бути оригінальною, тобто не повинна бути калькою україномовної анотації. 
Слід завжди пам’ятати, що український читач має у своєму розпорядженні, окрім анотації, ще й 
повний текст статті, а англомовний фахівець послуговується тільки анотацією англійською;

в) анотація має бути змістовною – відображати основний зміст статті й, головно, результати 
досліджень. Не варто занадто зосереджуватись на тому, яку проблему автор розглядав або яке 
дослідження провів; більш цікаво – яких висновків автор дійшов. За змістом анотація – це фак-
тично стислий виклад, реферат, конспект всієї статті, з акцентом на теоретичні та/чи практичні 
результати дослідження.

г) бажано, аби анотація була структурованою; вона повинна відображати логіку дослідження і 
подання результатів у статті. Рекомендується наступна структура анотації:

 − Мета (Purpose) – ступінь актуальності проблеми, що є предметом дослідження, 

********  Вибір редакцією саме цих варіантів перекладу як рекомендованих є виваженим і обґрунтованим, але межі 
даного Керівництва не дозволяють навести тут відповідну аргументацію.
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нагальність її вирішення; інші фактори, що спонукали написати статтю чи провести 
дослідження;

 − Задум, методологія дослідження, підходи (Design, methodology, approach) – формулю-
вання робочої гіпотези; загальна методологія, методи та методики, що використовува-
лись; підходи до вивчення проблеми, що застосовувались;

 − Узагальнені результати (Findings) – власне результати, яких вдалося досягти в ході дослі-
дження, їх аналіз та теоретичне осмислення;

 − Межі дослідження і пропозиції для майбутніх досліджень (Research limitations and impli-
cations) – визначення перспектив для майбутніх досліджень; зазначення виявлених у про-
цесі дослідження складнощів;

 − Практичні рекомендації (Practical implications) – можливості практичного застосування 
досягнутих результатів; практичні  пропозиції; очікуваний ефект від впровадження; 

 − Новизна і теоретична цінність дослідження (Originality and value).
Наведена структура анотації є орієнтовною. Залежно від змісту статті окремі пункти можуть 

виявитися незастосовними, але «Мета», «Узагальнені результати» та «Новизна і теоретична 
цінність» видаються обов’язковими для будь-якого дослідження.

ґ) анотація має бути написана якісною англійською мовою. Автоматичний переклад за допомо-
гою таких інструментів, як перекладачі Bing чи Google, допустимі виключно для створення чер-
нетки, яка підлягає подальшому ретельному редагуванню. Слід розуміти: якість англійської мови 
в метаданих статей, і в першу чергу в анотації, – одна з головних вимог для включення журналу до 
міжнародних наукометричних баз даних. Відтак, неякісний переклад анотації, як показує прак-
тика, – це одна з найпоширеніших причин повернення статей авторам для доопрацювання.

Радимо ознайомитись і взяти до уваги рекомендації щодо написання анотацій («How to... 
write an abstract»), розроблені видавництвом Emerald,******** які вважаються наразі міжнародним 
стандартом de facto.

5.3. Транслітерований список літератури (References)
Значення цього елементу англомовного блоку важко переоцінити. Не варто забувати, що вже 

в осяжному майбутньому саме за індексом цитування робіт вченого буде визначатись його науко-
вий авторитет, цінність як дослідника, зрештою доцільність його перебування на посаді доцента 
чи професора. Якщо не замислитись над цим і нічого не робити вже зараз, протягом наступних 
кількох років індекс Гірша навряд чи зросте сам собою. Грамотно складений транслітерований 
бібліографічний список, на відміну від традиційного, побудованого за Держстандартом, під-
дається автоматизованій обробці, машинному аналізу та індексації у бібліометричних та науко-
метричних системах, що, до речі, непрямо привертає увагу і до вашої роботи. В академічному 
середовищі давно відомо: хочеш, щоб посилались на тебе, – посилайся на інших! Але найголо-
вніше – створення (чи відтворення) в Україні культури наукової творчості, провідною рисою якої 
є взаємна повага й доброзичлива увага до доробків інших дослідників, дає можливість на підставі 
автоматичного обліку суми посилань не тільки оцінювати ступінь визнання конкретних авторів 
та науковий рівень журналів, але і наукову вагу нашої країни у цілому.

Отже, за новими правилами, враховуючи вимоги таких міжнародних систем цитування, як 
Web of Science, Scopus та ін., бібліографічні списки (References) входять в англомовний блок статті 
і, відповідно, наводяться не тільки мовою оригіналу, а й латиною (романським алфавітом). Тому 
автори статей повинні подавати список літератури в двох варіантах: 1) мовою оригіналу (україно- 
та російськомовні джерела – кирилицею, англомовні – латиницею) відповідно до Держстандарту 
та вимогам ВАК України від 26.01.2008 р., як це робилося й раніше, і окремо – 2) той самий спи-
сок літератури латиною (в романському алфавіті) для WoS, Scopus та інших міжнародних аналі-
тичних систем і баз даних, повторюючи в ньому всі джерела літератури, в тому числі й іноземні. 
Слід розуміти: такий список не є просто автоматичною транслітерацією традиційного списку 
літератури; він має бути побудований відповідно до одного з загальноприйнятих міжнародних 
стандартів. Редакція працює з MLA 7th ed., APA 6th ed., Chicago 15th ed. та Harvard 2008, але реко-
мендованим є стандарт MLA (7-ма редакція).

Створення транслітерованого списку літератури доволі часто викликає в авторів певні труд-
нощі, хоча насправді, за допомогою кількох зручних  інструментів, що автоматизують майже весь 
процес, завдання виконується за лічені хвилини.

******** Див.: http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/guides/write/abstracts.htm (англійською).
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Докладна крокова інструкція з прикладами та ілюстраціями доступна на сайті журналу за 
веб-адресами:

 − українською мовою: http://e-pub.aau.edu.ua/for_authors/mla_ukr.pdf
 − російською мовою: http://e-pub.aau.edu.ua/for_authors/mla_rus.pdf
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