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Ідея уніфікації юридичної професії, яка 
стрімко засліплюючою блискавкою увірва-
лася у звичне розмірене життя сотень тисяч 
українських юристів і своєю глобальністю 
та якоюсь особливою привабливістю врази-
ла багатьох мрійників, так же швидко розта-
нула, ледь доторкнувшись до сьогоднішніх 
реалій українського юридичного ринку, 
погрузла у неуцтві та чварах. Вочевидь, 
вдруге не судилося Україні мати сильну 
адвокатуру, зібравши під своє міцне крило 
разом адвокатів і юрисконсультів, як свого 
часу це зробили деякі європейські країни, 
маючи ситуацію, подібну до української в 
сфері правових послуг. 

В далеких 90-х роках минулого сто-
ліття, коли услід за новими економічними 
процесами розпочалася правова реформа, 
адвокатура фактично першою заявила про 
необхідність її масштабних демократичних 
перетворень, підтриманих такими відоми-
ми реформаторами як Левко Лук’яненко, 
В’ячеслав Чорновіл і багатьма іншими де-
мократично налаштованими народними де-
путатами. Тоді знайшлося чимало прихиль-
ників ідеї об’єднання адвокатури і щойно 
народженого юридичного підприємництва. 
Проте потужний, майже такий самий, як 

маємо зараз, спротив адвокатів об’єднанню 
професій, пом’якшувався зрозумілою всім 
доцільністю припинення існування пара-
лельних юридичних професій шляхом їх 
об’єднання. Припинення в Україні підпри-
ємницької діяльності вимагали адвокати 
під час Всеукраїнського страйку адвокатів 
у 1993 році. Але все ж таки, впустивши в 
адвокатуру без складання кваліфікаційних 
іспитів значну кількість юристів, налашто-
ваних на бізнесову діяльність і отримання 
прибутків з надання правової допомоги, на-
родні депутати одночасно залишили надалі 
й альтернативну адвокатській юридичну 
підприємницьку діяльність. Отже, перша 
спроба злиття професій не відбулася.

Натомість негативні наслідки існуючої 
і досі неврегульованої законодавчо юри-
дичної підприємницької діяльності, повна 
безконтрольність щодо організації та інших 
аспектів її здійснення даються взнаки, 
оскільки громадяни отримують правову 
допомогу не гарантованої якості.

Не справдилися й завіряння багатьох 
юристів, що нібито ринок самостійно відре-
гулює якість надаваних юридичних послуг 
та правової допомоги, і суб’єкти їх отриман-
ня не звертатимуться до некваліфікованих 

Т.В. Варфоломеєва, 
доктор юридичних наук
(Академія адвокатури України)

С.В. Гончаренко, 
кандидат юридичних наук

(Академія адвокатури України)

Адвокатська професія по-українськи

Ключові слова:  адвокатура, уніфікація професії, самоврядування, організаційні форми 
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юристів, які у такий спосіб підуть з ринку 
юридичних послуг.

Отже, в Україні й досі залишається 
ситуація із невизначеністю статусу юристів-
підприємців, діяльність яких не регулюєть-
ся спеціальним законом, етичними прави-
лами, не перевіряється професійний рівень 
їх знань і практичних навичок, відсутня 
дисциплінарна відповідальність тощо. Не-
гативно впливає і низька фахова підготовка 
багатьох випускників вузів, на що вже від-
верто і з занепокоєнням звертають увагу не 
тільки споживачі юридичних послуг, а й по-
садовці, котрі займаються відбором юристів 
для певних видів юридичної діяльності. 

З огляду на те, що сьогодні юридична 
підприємницька діяльність не ліцензу-
ється, до її здійснення долучається будь-
хто, навіть не юристи, враховуючи повну 
безконтрольність щодо тих, хто береться 
надавати як підприємець правові послуги 
населенню, держава, гарантуючи кожному 
право на правову допомогу, фактично спри-
яє процвітанню на цій ниві непрофесіона-
лізму, безвідповідальності, шахрайству.

Проте Україна як член Ради Європи 
зобов’язана виконувати відповідні вимоги, 
зокрема щодо допуску до надання правової 
допомоги та здійснення захисту і представ-
ництва, врегулювання юридичної професії. 
Йдеться про обов’язковість спеціального 
допуску до надання правової допомоги 
виключно осіб, фахова підготовленість 
котрих перевіряється у встановлений за-
конодавством спосіб (кваліфікаційний 
іспит, тестування), належним чином контр-
олюється (наприклад, всередині корпора-
ції через кваліфікаційні комісії), несуть 
відповідні обов’язки та відповідальність 
за неналежне виконання професійної ді-
яльності, підпорядковані етичним профе-
сійним правилам, захищені спеціальними 
гарантіями тощо.

Жодна з цих обов’язкових умов від-
сутня сьогодні в Україні щодо юристів, 
котрі надають юридичні послуги (тобто 
займаються юридичною підприємницькою 
діяльністю), на відміну від адвокатів, котрі 
мають всі ці атрибути гарантованої якості 
правової допомоги.

На жаль, декотрі юристи, бажаючи 
наділити виключним значенням так званих 
“бізнес-адвокатів”, надають своє, дещо 
інше від істинного, забарвлення змісту 
адвокатської професії, стверджуючи, що 
“класичні” адвокати лише вели справи в 
судах і не займалися іншою юридичною ді-
яльністю що, “саме радянська доба зробила 
синонімами слова “адвокат” і “захисник” у 
кримінальному процесі” [2].

У публікаціях можна зустріти помилко-
ву інформацію про те, що нібито адвокатурі 
з часів її зародження не притаманно обслу-
говування бізнесу. Натомість підкреслюєть-
ся, що тепер до лав адвокатури вступила 
нова генерація адвокатів, які працюють з 
іншим типом клієнтів – великим та серед-
нім бізнесом, потребує нових підходів до 
характеру адвокатської діяльності та її 
організаційних форм. 

Не достатньо обізнані з історією 
української адвокатури, декотрі юристи 
вважають, що відновлення індивідуальної 
адвокатської діяльності не було позитив-
ним явищем, що колегії адвокатів були 
безпідставно зруйновані у 1992 році після 
прийняття чинної редакції Закону України 
“Про адвокатуру”, запропонованого Спіл-
кою адвокатів України, а тому пропонують 
відновити їх на місцевому рівні. Доречно 
нагадати, що в 30-х роках минулого сто-
ліття навіть за висловлювану думку про 
приватну адвокатську практику був роз-
стріляний український адвокат Воскресен-
ський, матеріали про якого зберігаються 
зараз в Музеї історії адвокатури Академії 
адвокатури України. 

Враховуючи ситуацію, яка склалася в 
Україні щодо існування паралельних про-
фесій, представники котрих виконують 
аналогічні види діяльності, але потребують 
належного правового регламентування, 
Міністр юстиції України М.В. Онищук 
вийшов з пропозицією щодо уніфікації 
юридичної професії і підкреслив, що це 
відповідає європейським традиціям. 

У Меморандумі про концептуальні 
положення щодо реформування законодав-
ства про адвокатуру, підписаного Спілкою 
адвокатів України та Асоціацією правників 

Вісник Академії адвокатури України Випуск 12.
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України, а також Союзом юристів України 
та Асоціацією адвокатів України, що приєд-
налися до нього, підкреслено, що проведен-
ня уніфікації юридичної професії можливе 
лише за умови законодавчого скасування 
юридичного підприємництва та надання 
виключно адвокатам права на здійснення 
правової допомоги і представництва в судах 
та інших державних органах. 

Вища кваліфікаційна комісія адвокату-
ри при Кабінеті Міністрів України та ство-
рена нею робоча група з доопрацювання 
законопроекту Ю.Р. Мірошниченка “Про 
адвокатську діяльність” підтримали ідею 
уніфікації юридичної професії, однак не 
тільки за умови встановлення монополії 
адвокатури на здійснення захисту, пред-
ставництва та надання правової допомо-
ги, а й “злиття” цих двох професій через 
обов’язкове складання кожним юристом-
підприємцем кваліфікаційного іспиту, на-
явності двох років стажу роботи за фахом. 
Аргументи на кшталт того, що КДКА 
будуть просто неспроможні прийняти іс-
пити у 40–50 тисяч юристів-підприємців, 
не сприймаються прибічниками зазначених 
умов злиття професій.

Висловлювалися пропозиції щодо ав-
томатичної видачі свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю юристам-
підприємцям, що мають певний стаж ро-
боти за фахом юриста, наприклад, 5 років. 
Пропонувалося також видати свідоцтва 
лише на той вид діяльності, який виконує 
конкретний юрист, а для отримання свідо-
цтва про право на заняття адвокатською ді-
яльністю всіх видів, передбачити складання 
іспитів тощо [1].

Існують різні думки щодо проведення 
уніфікації юридичної професії, але поки 
що єдиної позиції не знайдено. Наприклад 
І.Головань вважає, що “найбільш правиль-
ним було повернутися до визнання будь-
якої юридичної практики адвокатською 
діяльністю, надавши право її здійснення 
виключно особам, що набули статусу 
адвоката. При цьому слід уникати над-
мірного ускладнення процесу отримання 
адвокатського статусу, обмеживши вимоги 
наявністю юридичної освіти і певного 

стажу практичної роботи за юридичною 
спеціальністю” [2].

Ю.Р. Мірошниченко вважає за необхід-
не в законі усунути “подвійність” професії у 
сфері здійснення представництва та захисту 
прав громадян, зокрема в судах, шляхом за-
кріплення відповідного виключного права за 
адвокатами та усунення таким чином інших 
фахівців в галузі права від цієї діяльності.  
“Так звана монополія адвокатури в цій 
сфері в усьому світі розглядається як меха-
нізм, який встановлюється в інтересах саме 
споживачів правової допомоги аби належно 
забезпечити кожній особі, здійснюючи 
вільний вибір захисника своїх прав з поміж 
юристів, впевненість у високому кваліфіка-
ційному рівні адвоката” [3].

Однак, незважаючи на очевидність 
встановлення такої монополії, виникли 
серйозні заперечення навіть у робочій групі 
і доводи щодо неможливості скасування 
законодавчих актів, що передбачають пред-
ставництво інтересів громадян іншими 
особами.

Доречно, на наш погляд, внести відпо-
відні зміни і доповнення до ст. 59 Консти-
туції України щодо встановлення монополії 
адвокатури на здійснення захисту і пред-
ставництва в судах, оскільки залишається 
не скасованим і не зміненим рішення Кон-
ституційного Суду у справі Солдатова, яким 
і була скасована така монополія.

Серед найбільш принципових роз-
ходжень між членами робочої групи з 
доопрацювання законопроекту, внесеного 
Ю.Р. Мірошниченком у січні 2008 року, 
питання, на яких категорично наполягає 
Асоціація правників України: в законі 
“Про адвокатуру” повинні бути перед-
бачені організаційні форми адвокатської 
діяльності “зручні” та “звичні” не тільки 
для адвокатів, а й для юристів-підприємців; 
останні – не бачать інших форм організації 
адвокатського об’єднання, крім як у формі 
господарських товариств, попри те, що ад-
вокати роками відстоювали свій особливий 
професійний статус і врешті довели, що 
адвокатська діяльність не може вважатися 
підприємницькою діяльністю. Президент 
Асоціації правників України В. Коннов 
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наголосив у листі, направленому Спілці 
адвокатів України 15 червня 2008 р., що 
зазначені організаційні форми вже зараз 
потрібні адвокатурі, ці форми також широко 
використовуються юридичним бізнесом, 
злиття якого з адвокатурою є однім з за-
вдань нової редакції Закону України “Про 
адвокатуру”, тому їх варто запровадити для 
адвокатів.

Крім того, забезпечення права на захист 
від обвинувачення та надання правової 
допомоги при вирішенні справ в судах та 
інших державних органах покладено на 
адвокатуру Конституцією, що неможли-
во по відношенню до підприємницьких 
структур. Сам характер підприємницької 
діяльності суперечить духу адвокатської 
професії. Привнесення бізнесу в адвокатуру 
непокоїть багатьох адвокатів, особливо з 
огляду на те, що жодних подібних рішень 
не приймалося на з’їздах адвокатів.

 Необхідно наголосити на тому, що в 
декількох законопроектах “Про адвокату-
ру”, “Про адвокатську діяльність”, котрі 
вносилися різними народними депутатами, 
містилися пропоновані Спілкою адвокатів 
варіанти адвокатських об’єднань, напри-
клад, зорганізованих на засадах партнер-
ства. Однак, на жаль, правники відхиляють 
будь-які компроміси, наполягаючи на пе-
ретворенні адвокатури у підприємницьку 
структуру.

Неприпустимими, на наш погляд, є 
спроби Асоціації правників України внести 
в майбутній закон “Про адвокатуру” норми 
щодо права адвоката наймати за трудовим 
договором інших адвокатів для роботи у 
його адвокатському об’єднанні. Такі сто-
сунки не характерні для адвокатури, але 
застосовуються юристами-підприємцями. 
В адвокатурі це призведе до порушення 
найголовнішого принципу адвокатської 
діяльності – незалежності. З цього приводу 
відомий російський адвокат, голова Палати 
адвокатів м. Москви Г. Резник сказав, що За-
кон Російської Федерації “Про адвокатську 
діяльність і адвокатуру” забороняє адвокату 
вступати у трудові стосунки як працівника, 
за виключенням наукової, викладацької 
та іншої творчої діяльності. Для адвоката 

виключається робота за трудовим наймом, 
оскільки наявність роботодавця означає 
втрату незалежності – основної ознаки ста-
тусу адвоката. Він може надавати юридичну 
допомогу тільки в межах своєї професії.

Дискусійними залишаються питання 
обов’язкового членства в національній 
професійній організації, а також проблеми 
організації адвокатського самоврядуван-
ня. В попередніх законопроектах Спілка 
адвокатів пропонувала побудову органів 
адвокатського самоврядування на регіо-
нальному рівні та їх входження в єдину 
професійну самоврядну організацію з чітко 
визначеними на рівні Закону повноважен-
нями, формами контролю за діяльністю 
органів адвокатського самоврядування з 
боку адвокатської спільноти тощо. Чітко 
виписані повноваження вищого органу 
адвокатського самоврядування – З’їзду ад-
вокатів загальних зборів у регіонах. 

Втім і щодо таких демократичних про-
позицій, аналогія яким зустрічається в усіх 
законах про адвокатуру європейських країн, 
Асоціація правників України зауважила, 
що адвокати звикли існувати окремо один 
від одного та окремо від будь-якої спільної 
організації. Тому раптове запровадження 
єдиної національної палати чи асоціації 
адвокатів з обов’язковим членством, до якої 
“автоматично” потраплять всі українські ад-
вокати, є ризиковою пропозицією, яку буде 
дуже важко реалізувати на практиці.

Крім того, що адвокатура України 
врешті повинна закінчити своє реформу-
вання, увійти в європейське співтовари-
ство як сильна незалежна правозахисна 
інституція, держава Україна має виконати 
свої зобов’язання більш як десятирічної 
давнини – створити професійну асоціацію 
адвокатів. 

У зв’язку з тим, що Спілка адвокатів 
України прийнята наглядовим членом до 
ССВЕ – Ради адвокатських об’єднань і 
спілок адвокатів Європи, Україна стала 
однією з країн, на адвокатів якої розпо-
всюджуються Кодекс поведінки європей-
ських адвокатів Ради адвокатів Європи, що 
прямо зазначено в цьому документі. Однак 
маємо завершити складний і довгий шлях 
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до створення сучасної демократичної мо-
делі української адвокатури, яка сприятиме 
тому, щоб повага до професійної діяльності 

адвоката стала суттєвою умовою для утвер-
дження верховенства права і демократії у 
суспільстві [4].
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Прогалини в праві є одним із його недо-
ліків, поряд із колізіями, невиправданим ду-
блюванням правових норм, нераціональним 
розташуванням правових норм, логічною 
недосконалістю правових конструкцій. 
Прогалини в праві існують об’єктивно, і для 
правозастосовчих органів вони створюють 
суттєві труднощі при необхідності врегу-
лювати певні суспільні відносини нормами 
права. Виділення окремих видів прогалин 
має значення для більш глибокого їх піз-
нання, з’ясування причин появи – в цьому 
полягає теоретичне значення класифікації 
прогалин в праві. Практичне ж значення 
класифікації розкривається в процесі вста-
новлення прогалин, а згодом в процесі їх 
подолання чи усунення. 

Більшість вчених при характеристиці 
прогалин розрізняють повні та неповні про-
галини. Так, С.І. Вільнянський зазначає, що 
“прогалини в праві не зводяться до повної 
відсутності нормативного регулювання 
певних відносин. Вони можуть бути і там, 
де діючі норми є неповними, тобто не вра-
ховують повністю необхідних особливос-
тей даного випадку, і там, де є кілька норм, 
що знаходяться між собою у протиріччі” 
[2, 54]. Таким чином, С.І. Вільнянський ви-
діляє повні та неповні прогалини, а також 
такі, що виникають внаслідок протиріччя 
кількох норм.

С.С. Алєксєєв зазначає, що прогалини в 
праві – це поняття, яке стосується неповно-

ти юридичної основи застосування права, і 
що слід відрізняти неповноту від випадків 
повного неврегулювання в праві тих чи ін-
ших відносин [1, 261]. В.В. Лазарєв також в 
своїх працях відзначає існування повних та 
неповних прогалин: “Прогалиною в праві 
є повна відсутність необхідних норм чи їх 
неповнота” [7, 92–96].

Про повні прогалини можна говорити 
там, де законодавець не врегулював певні 
суспільні відносини, які за своєю суттю по-
требують правового опосередкування. Час-
то причиною цього є те, що законодавець 
не передбачив можливості появи чи від-
окремлення якихось фактичних відносин, 
або потреба в їх урегулюванні з’явилася 
після того, як законодавець визначив рамки 
правового регулювання виданням певних 
актів. 

На думку П.О. Недбайла, прогалина в 
праві – це прогалина в змісті діючого права 
по відношенню до фактів суспільного жит-
тя, що знаходяться в сфері правового впливу 
[10, 456]. З огляду на це можна сказати, що 
не є прогалиною відсутність бажаної для 
правозастовчого органу норми, якщо ця 
частина суспільних відносин знаходиться 
поза сферою правового впливу.

Проблема полягає в тому, щоб визна-
чити юридичну значимість тих чи інших 
фактичних суспільних відносин, які мали 
б підлягати правовому регулюванню. Так, 
на думку В.І. Лєушина, при повних прога-

Ключові слова: прогалини в праві, повні прогалини, неповні прогалини, колізійні про-
галини, технічні прогалини.
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линах виникнення певних факторів відразу 
тягне за собою появу правовідносин, які ви-
ступають свідченням правового характеру 
даного випадку [9, 9–11]. 

С.С. Алєксєєв вважає, що вирішенню 
питання про правовий характер даного 
випадку сприяє така ситуація, коли від ви-
рішення певної справи прямо залежить за-
безпечення прав та інтересів, охоронюваних 
законом [1, 264]. Л.С. Явіч вважає, що якщо 
законодавець не врегулював відносини, що 
об’єктивно потребують правового опосе-
редкування, – суб’єктивні права виникають 
в ході судової практики, але ще не знайшли 
свого виразу в законодавстві, в зв’язку з чим 
і існує прогалина [15, 144]. 

Як приклад повної прогалини, візьмемо 
явище лобіювання в Україні. Не секрет, що 
цей процес, тобто лобіювання конкурую-
чими “групами впливу” своїх інтересів в 
органах державної влади, має місце як при 
розробці, обговоренні та прийнятті законів 
(законодавче лобіювання), підзаконних ак-
тів (виконавче лобіювання) і навіть у ході 
реалізації правосуддя (судове лобіювання). 
Таким чином, об’єктами лобізму стають: 
парламент, уряд, адміністрація Президен-
та, органи державної влади на місцях, суд, 
правоохоронні органи. Причому методи 
здійснення такого впливу різні, від цілком 
законних – підготовка альтернативних за-
конопроектів, проектів актів виконавчої 
влади, надання інформації щодо питання, 
яке розглядається, до відвертого підкупу, 
шантажу, погроз. Звичайно, ми не будемо 
заперечувати, що явище лобізму прита-
манне будь-якій державній організації і 
складає невід’ємний політико-правовий 
інститут демократичної системи. Але 
воно має бути урегульованим на рівні за-
кону, бо ці відносини є вкрай важливими 
для суспільства, вони фактично входять в 
сферу правового регулювання, і теперішня 
їх нерегламентація служить не завжди на 
користь суспільства. В даному прикладі 
маємо прогалину у вигляді повної від-
сутності регулювання, яку слід заповнити 
чимшвидше. У ряді країн світу лобізм 
урегульований на рівні закону (США, 
Канада), у ФРН – на рівні підзаконного 

акту. В Індії, наприклад, лобізм прирівняно 
до корупції. Є необхідність у прийнятті в 
Україні закону про лобізм, в якому було б 
доцільно закріпити: 1) визначення поняття 
лобіювання, лобіста як фізичної та юридич-
ної особи; 2) визначити порядок взаємодії 
з клієнтами та органами державної влади; 
3) розглянути внутрішній лобізм, перед-
бачити обов’язок депутатів та чиновників 
перед обговоренням питань оголошувати 
свою заінтересованість; 4) закріпити методи 
здійснення лобістської діяльності; 5) вста-
новити порядок та суб’єктів контролю за 
лобістською діяльністю; 6) закріпити права 
лобістів, порядок їх реєстрації з метою 
стимулювання виходу з тіні.

Таким чином, щоб з’ясувати, чи вхо-
дять певні суспільні відносини до сфери 
правового регулювання, і мають, в такому 
випадку, регулюватися правом, необхідно 
виділити основні критерії встановлення 
прогалин в праві у випадку повної відсут-
ності норми [7, 94]:

1) суспільні відносини, що мали би 
підлягати правовому регулюванню, пови-
нні досягти своєї зрілості. Необхідність 
нормативного правового регулювання має 
бути матеріально обумовленою;

2) визнання факту неврегульованості 
певних відносин прогалиною в праві пови-
нно відповідати або хоча б не суперечити 
основним принципам права;

3) дослідником враховуються політика 
законодавця на конкретному етапі розвитку 
суспільства;

4) воля на створення відповідної нор-
ми може бути виражена певним загалом. 
Оформлення її може проявитися в рішеннях 
громадських організацій, партій, на з’їздах, 
інших форумах громадськості.

В обґрунтування цієї позиції можна 
привести приклад про пренатальні ге-
нетичні обстеження. Необхідність або 
можливість здійснення таких обстежень 
зумовлена розвитком медицини у сфері 
біотехнологій, але тут виникають пов’язані 
із цим проблеми захисту прав людини 
щодо отримання, використання і збері-
гання її генетичних даних. Багато медиків 
та юристів вважають, що це прогалина, 
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яка потребує заповнення, для прикладу, 
прийняттям Закону “Про пренатальний ге-
нетичний скрінінг, пренатальну генетичну 
діагностику” [4]. 

Отже, повні прогалини – це відсутність 
правового регулювання по відношенню 
до суспільних відносин, які фактично 
ввійшли в сферу правового регулювання і 
об’єктивно потребують законодавчого за-
кріплення. Про повні прогалини С.С. Алєк-
сєєв: “Це явища соціального порядку, що 
стосуються змісту правового регулюван-
ня, зрілості даних відносин, методів їх 
правового опосередкування і т.п. Звідси 
і своєрідність способу їх усунення. Вони 
долаються лише одним шляхом – шляхом 
правотворчості” [1, 261]. Ми погоджуємось 
із цією позицією, оскільки закріплення за 
певними суспільними відносинами статусу 
правових є складним процесом і, напевно, 
стадії законотворчого процесу сприяють ви-
явленню дійсної потреби на врегулювання 
тих чи інших відносин правом.

Неповні прогалини легше виявити, 
бо фактичні суспільні відносини вже уві-
йшли в сферу правового регулювання і 
опосередковано нормами права врегульо-
вані. Іншими словами, тут законодавець 
вже проявив свою волю на врегулювання 
даних суспільних відносин, і перш за все, 
за словами С.С. Алєксєєва, “фактом “під-
порядкування” даного випадку загальним 
правовим принципам (а також прямою 
вказівкою, регламентацією прав, органічно 
пов’язаних із неурегульованими фактични-
ми обставинами і т.п.)” [1, 262].

Неповні прогалини слід відрізняти від 
випадків, коли норма права, регулюючи 
якісь правовідносини в цілому, певні сто-
рони його чи прояви може ігнорувати, явно 
чи мовчазно передбачаючи врегулювання їх 
іншими соціальними нормами. Наприклад, 
ст. 47 КК України передбачає можливість 
звільнення особи, яка вперше вчинила 
злочин невеликої або середньої тяжкості 
та щиро покаялася, від кримінальної від-
повідальності і передачу її на поруки, але 
закон не встановлює правил і методів пере-
виховання. Прогалини тут немає, оскільки 
відносини виправлення правопорушника в 

даному конкретному випадку виходять за 
рамки правового регулювання. 

Часто неповні прогалини встановлю-
ються в процесі тлумачення норм права. 
Оскільки закон виражений в нормах сло-
весно, а текстуальний вираз закону не 
завжди відповідає тому, що хотів сказати 
законодавець. І за допомогою різних при-
йомів тлумачення (граматичного, логічного, 
системного, історичного і т. д.) уясняється 
дійсна воля законодавця, а з допомогою 
поширювального чи обмежуваного тлума-
чення буквальний зміст норми приводиться 
у відповідність із дійсним. Прогалиною ж 
буде лише така невідповідність між волею 
законодавця і її словесним формулюван-
ням, коли ні один із прийомів тлумачення 
не допомагає виявити її у всіх подробицях 
і повноті, необхідних для практичного ви-
рішення справи [7, 95].

У нормативно-правових актах часто 
зустрічаються поняття, які потребують 
конкретизації в процесі застосування пра-
ва. В.В. Лазарєв: “Для правозастосовчих 
органів важливо відрізняти прогалину в 
праві від випадків, коли законодавець упо-
вноважує його на конкретизацію закону 
чи вирішення справи на власний розсуд” 
[8, 111]. При конкретизації в рамках за-
гальних правових приписів виробляються 
нові, додаткові, більш конкретні правові 
положення. Відсутність останніх в законі 
не є прогалиною, бо законодавець свідо-
мо відмовляється від встановлення більш 
конкретних правових норм, аніж ті, які він 
прийняв. Особливо потребують конкрети-
зації норми із так званими “оціночними” 
поняттями (злісність, непридатність, тяжкі 
наслідки і т. п.). Так, наприклад, згідно із 
п. 3 ч. 1 ст. 41 Кодексу законів про працю 
України, однією із додаткових підстав ро-
зірвання трудового договору з ініціативи 
власника є вчинення працівником, який 
виконує виховні функції, аморального 
проступку, не сумісного із продовженням 
даної роботи. Що є аморальним про-
ступком, Кодекс не визначає. Це питання 
відносить законодавець на конкретизацію 
правозастосовчими органами. Практика з 
цього приводу склалася таким чином, що 
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аморальним проступком працівника, який 
виконує виховні функції, є рукоприкладство 
до дітей, нецензурна лайка в їх присутності 
чи в громадському місці, поява на роботі чи 
в будь-якому іншому громадському місці в 
нетверезому стані і т. п.

Таким чином, в процесі тлумачення 
з’ясовується воля законодавця, виражена 
в конкретній нормі, а при прогалині така 
норма чи відсутня, чи її зміст є недостат-
нім для вирішення конкретної юридичної 
справи.

Отже, для доведення існування непо-
вної прогалини потрібно встановити:

що дані суспільні відносини ввій-1) 
шли в сферу правового регулювання, але 
врегульовані неповно, недостатньо;

що існує позитивна воля законодав-2) 
ця на врегулювання таких відносин;

жодний із прийомів та видів тлума-3) 
чення не в змозі встановити достатній зміст 
правової норми для вирішення конкретної 
справи.

Абстрагуючись від поділу прогалин на 
“повні” та “неповні”, в юридичній літерату-
рі загалом виділяють чимало їх видів. Для 
прикладу, В.В. Лазарєв визначає наступні 
критерії, які можуть бути покладені в осно-
ву розподілу прогалин на види [6, 30]: 

зміст і структура правового мате-1) 
ріалу; 

причини та час їх появи;2) 
відношення законодавця до прога-3) 

лин та його “вина” у їх появі;
способи встановлення прогалин;4) 
засоби їх усунення.5) 

Що стосується першого критерію, 
В.В. Лазарєв виділяє наступні види про-
галин:

прогалина в позитивному праві – це той 
випадок, коли немає ні закону, ні підзакон-
ного акту, ні звичаю, ні прецеденту;

прогалина в нормативно-правовому 
регулюванні – відсутність норм закону і 
норм підзаконних актів;

прогалина в законодавстві (в вузькому і 
точному сенсі цього слова) – відсутність за-
кону (акта вищого органу влади) взагалі;

прогалина в законі – неповне врегулю-
вання питання в даному законі.

С.С. Алєксєєв, О.С. Іоффе, М.Д. Шар-
городський за часом виникнення прогалини 
поділяють на “первинні” та “вторинні”. Про 
первинні прогалини кажуть тоді, коли вони 
існують на момент видання нормативно-
правового акту. Вони є наслідком того, що 
законодавець або не знав про наявність 
обставин, що потребують правового урегу-
лювання, або не усвідомлював необхідності 
врегулювання відомих йому суспільних 
відносин, або, знаючи про них та усвідом-
люючи необхідність їх закріплення в праві, 
не зробив цього при виданні акту [1, 262; 
3, 368].

Вторинні ж прогалини виникають після 
видання нормативно-правового акту. Вони 
обумовлені: 1) появою зовсім нових сус-
пільних відносин, обставин, що потребують 
правового опосередкування; 2) потребою в 
регулюванні нормою явищ, що раніше були 
праву байдужими [6, 33]. Така потреба може 
виникнути в зв’язку із зміною поглядів та 
оцінок, появою нових суспільних відно-
син, а також там, де регулювання якихось 
відносин належало до компетенції право-
застосовчого органу.

Якщо законодавець не знав і не міг зна-
ти про існування відносин, що потребують 
чи можуть потребувати правового регулю-
вання, тоді маємо “простимі” прогалини. У 
випадках, коли законодавець міг знати про 
певні відносини чи їх настання в майбут-
ньому, міг виявити потребу в їх правовому 
регулюванні, а тим більш, коли знав про 
необхідність закріплення певних відносин 
в нормативно-правовому акті, але не зробив 
цього по недбалості, такі прогалини слід 
вважати “непростимими” [6, 34].

Слід зауважити, що таким поділом вчені 
вказують, так би мовити, на “вину” законо-
давця у появі прогалин і тим самим орієн-
тують його на більш детальну підготовку 
законопроектів, на всестороннє врахування 
наукових рекомендацій de lege ferenda.

Особливим видом прогалини є “тех-
нічні”. Вони відображають рівень законо-
давчої техніки і ступінь її використання. 
Під законодавчою технікою розуміють 
систему правил найбільш раціонального і 
правильного викладення правових інсти-
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тутів, норм, статей в нормативно-правових 
актах з метою досягнення досконалості 
форм їх вираження [6, 34]. При відсутності, 
недотриманні таких правил, при порушен-
ні їх в нормативних актах зустрічаються 
неоднозначність, багатослівність, нелогічна 
побудова матеріалу і т. п., що породжує 
прогалини та інші недоліки. Для запобіган-
ня появи “технічних” прогалин доцільно 
було б прийняти в Україні Закони “Про 
закони і законодавчу діяльність” та “Про 
нормативно-правові акти”. 

Пробільність права перехрещується із 
явищем суперечності правових норм. Інши-
ми словами, явище пробільності пов’язане 
із колізіями в праві. Тому виділяють ще й 
“колізійні” прогалини. 

Слово колізія походить від латинського 
collisio, що означає зіткнення. Юридичні 
колізії – це розходження чи суперечності 
між окремими нормативно-правовими 
приписами, що регулюють одні і ті самі, 
або суміжні суспільні відносини, а також 
суперечності, що виникають в процесі 
здійснення компетентними органами і 
посадовими особами своїх повноважень 
[5, 47]. Практичне значення має так зване 
розв’язання колізії, тобто визначення акту, 
який має бути застосований до конкретних 
правовідносин.

Як приклад, можемо привести колізії 
в законодавстві про вибори. В п. 4 ст. 3 
Закону “Про вибори народних депутатів 
України” 1997 р. містилося, що здійснення 
виборчого права призупиняється для осіб, 
що перебувають за вироком суду в місцях 
позбавлення волі – на час перебування в 
цих місцях. В даному випадку між п. 4 ст. 3 
Закону і ст. 70 Конституції України виникла 
колізія, оскільки конституційна норма не 
передбачає можливості тимчасового при-
зупинення виборчого права.

Крім того, ч. 4 ст. 3 цього Закону супер-
ечила ч. 1 ст. 64 Конституції України, згідно 
з якою конституційні права і свободи люди-
ни і громадянина не можуть бути обмежені, 
крім випадків передбачених Конституцією 
України. А ст. 70 Конституції встановлює 
тільки одне обмеження для реалізації 
виборчих прав: “Не мають права голосу 

громадяни, визнані судом недієздатними”. 
Конституційний Суд України обґрунтовано 
прийшов до висновку про невідповід-
ність Конституції України ч. 4 ст. 3 Закону 
“Про вибори народних депутатів України” 
[13, 368].

Наявність колізій не варто розглядати 
лише як явище негативне, оскільки колізії 
нерідко несуть в собі позитивний заряд, бо 
служать свідченням нормального процесу 
розвитку або ж виражають законну вимогу 
на новий правовий стан [14].

В колізіях та прогалинах є багато схо-
жого, проте ці правові явища не є тотож-
ними. Вони перехрещуються, коли мова 
йде про неповне, часткове урегулювання 
правових відносин (тут може бути і колізія, 
і прогалина). Коли регулювання взагалі не 
існує, тоді маємо прогалину. Прогалина 
створюється там, де має місце радикальне 
протиріччя норм однакової сили, коли одна 
із них “знищує” іншу [12, 4].

Стосовно способів усунення, то про-
галини поділяють на такі, що усуваються 
в процесі правотворчості, та такі, що за-
повнюються в процесі правозастосовчої 
діяльності. 

Деякі юристи виділяють в праві “на-
вмисні” прогалини, тобто застосовують цей 
термін в прямому значенні. Про такі про-
галини кажуть, наприклад, там, де законо-
давець свідомо залишає питання відкритим 
із наміром надати його вирішення часу або 
віддає його на розгляд практики.

Не можна плутати прогалини в законо-
давстві із так званим кваліфікованим мов-
чанням законодавства, коли він навмисно 
залишає питання відкритим, утримується 
від прийняття норми, показуючи тим самим 
небажання її приймати, і надає можливість 
вирішення справи за межами законодавчої 
сфери. Стан пробільності в законах слід 
також відрізняти і від тих випадків, коли 
законодавець віддає вирішення питання 
на огляд правозастосовчих органів, коли 
він розраховує, що його законодавча воля 
буде конкретизована іншими правовими 
актами.

В процесі розвитку суспільних від-
носин, самого права можливе виділення 
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й інших видів прогалин, таким чином, 
будь-яка класифікація є відносною. Теоре-
тичне значення класифікації прогалин має 
на меті вивчення їх природи, з’ясування 
їх походження та визначення самого по-

няття. Практичне ж значення класифікації 
є важливим при подоланні прогалин пра-
возастосовчими органами чи їх усуненні 
нормотворчими. 
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резЮме
В статье рассматриваются виды пробелов в праве, особое внимание автор уделяет 

характеристике полных и неполных пробелов. Приводятся примеры полных, неполных 
пробелов, критерии их установления.

SUMMARY
The article examines kinds of gaps in legislation , special attention has been paid to the 

characteristics of complete and incomplete gaps. Presented are the examples of complete and 
incomplete gaps , the criteria of their application.
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Очень многое началось с Аристотеля и 
риторика тоже. Аристотель, впервые сис-
тематизировавший риторическое знание, 
связывал его происхождение с судебной 
речью, отмечая, что, как и диалектика, рито-
рика не является непосредственно наукой, 
а представляет собой метод нахождения 
доказательств1.

В “Риторике” Аристотеля эта дисци-
плина определяется, как “способность нахо-
дить возможные способы убеждения отно-
сительно каждого данного предмета”2.

Этот самый первый в истории изучения 
риторики обобщающий труд сразу тесно 
связывал предмет исследования не только 
с этикой, учением о правде, знанием о чув-
ствах и эмоциях человека, но и с учением 
об убеждении. Перед  исследованием ри-
торики Аристотель поставил вопрос: “От 
чего зависит убеждение?”

Определяя риторику не только как 
метод, но и как искусство3, значительную 
часть первой книги своего труда Аристо-
тель уделяет этике поступка, представле-
ниям о добре и зле, прекрасном и безоб-
разном, определяя нравственную оценку 
какого-либо поступка как важную функцию 
риторики4.

Самые основы аристотелевского по-
нимания риторики близки представлениям, 
которые всегда расценивались в качестве 

общих мест (топов) учения об уголовной 
защите. К примеру, правда, как понимал 
ее Аристотель, заключена в том, “чтобы 
прощать человеческие слабости, иметь в 
виду не закон, а законодателя, не самый 
поступок, а намерение человека, его со-
вершившего, не часть, а целое, в том, чтобы 
обращать внимание не на то, каким выказал 
себя человек в данном случае, а на то, каков 
он был всегда и по большей части”5.

Аристотель описывает во всем разно-
образии чувства людей, особенности их 
характеров, выясняет условия, при которых 
люди будут благосклонны к подзащитному. 
Главным из этих условий определяется 
доверие к разуму, добродетели и благо-
расположению защитника6. Лишь после 
всего этого первооткрыватель научной 
дисциплины риторики переходит к непо-
средственному изложению собственно 
риторических понятий и правил.

Итак, в понимании Аристотеля, ритори-
ка представляет собой выросшее на основе 
искусства судебной речи универсальное 
знание о способах убеждения и одновре-
менно искусство убеждать людей. То есть 
риторика рассматривается как единство 
определенного метода познания и прак-
тического искусства убеждения, которое 
строится на этической основе и тесно вза-
имосвязано с пониманием человеческой 
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натуры. Собственно языковый аспект ри-
торического знания, согласно Аристотелю, 
вторичен, хотя и определяет принципы ора-
торского искусства, изложенные в третьей 
книге “Риторики”.

Уровень знания о красноречии накану-
не христианской эры был настолько высок, 
что Цицерон, характеризуя предмет этого 
знания, определил его содержание “почти 
единодушным приговором знаменитостей”7, 
то есть, ограничился общим замечанием о 
том, что и так общеизвестно.

Цицерон подметил такое важное свой-
ство изучаемого предмета, как универ-
сальность, в немногих словах проследив 
профессиональную диалектику универ-
сальности искусства судебного оратора: 
“Любой вопрос из любой области оратор, 
если только изучит его как дело своего 
клиента, изложит красивее и лучше, не-
жели сам автор и хозяин предмета. …Но 
есть особенный, свойственный одним ора-
торам круг мыслей, вопросов и познаний, 
замкнутый оградою суда, и красноречие 
действительно чаще всего вращается в этом 
кругу, но и среди этих вопросов есть очень 
много такого, чего сами так называемые 
риторы не преподают, да и не знают... На-
стоящий и совершенный оратор решитель-
но обо всяком предмете сумеет говорить 
содержательно и разнообразно”8.

Из данного фрагмента трактата “Об 
ораторе” ясно, что его автор видит в 
риторике универсальную методологию 
познания и одновременно убедительного 
представления истины. Универсальность 
этой методологии определяется, прежде 
всего, необходимостью познания всего 
разнообразия проблем, с которыми стал-
кивается оратор за “судебной оградой”. 
Именно поэтому специфическое искусство 
судебного оратора может быть приложимо 
в любой другой области человеческой ком-
муникации.

Риторическое искусство в представле-
нии Цицерона первично по отношению к 
научной дисциплине риторики: “Не пра-
вилам знаменитые ораторы обязаны своим 
красноречием, а сами правила явились как 
свод наблюдений над приемами, которыми 

красноречивые люди ранее пользовались 
бессознательно. Не красноречие возникло 
из науки, а наука из красноречия”9.

То есть практика ораторского искусства 
определяет научное содержание риторики. 
Именно потому “риторика – это слабое 
подобие науки о красноречии, не в силах 
зачать и зародить в нашем уме то, чего не 
было в нем от природы, а способна только 
растить и укреплять то, что в нас уже воз-
никло и зародилось”.

Не случайно Цицерон10, а за ним и мно-
гие другие исследователи отмечают сход-
ство ораторского и поэтического искусства. 
Чистота, ясность, точность и предельная 
информативность языка, необходимость 
природных задатков и большого старания 
роднит оратора и поэта. В обоих случаях 
искусство обогащается научным знанием 
о себе самом. Практика коммуникации 
определяет искусство коммуникации и 
вместе с ним составляет предмет риторики, 
как научной теории коммуникативной де-
ятельности человека. Замечания античных 
авторов об этом предмете приобретают 
вполне определенный и выходящий далеко 
за рамки их определений и наблюдений 
смысл, если рассматривать их в контексте 
современной теории риторики.

Последнее умозаключение более убе-
дительно, чем доказательно, поскольку 
отталкивается от сравнения, и небезупречно 
с точки зрения формальной логики. Сравне-
ние ораторского и поэтического искусства 
не обусловило, а только помогло дать опред-
еление предмета риторики в контексте 
общего рассуждения о взглядах античных 
авторов на соотношение науки и искусства 
красноречия. Ход мысли автора остался как 
бы “за кадром”, в сфере образного, интуи-
тивного, иррационального, но в то же время 
вполне доступного пониманию знания. Убе-
дительна сама последовательность мысли, 
ее развитие и словесное оформление.

Предлагаемое определение пред-
мета риторики можно вывести и чисто 
логически, воспользовавшись формально-
логическим методом исследования его 
сути. Доказательность такого вывода с 
формальной точки зрения была бы выше. 
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Но насколько убедительной будет длинная 
цепь строго логичных умозаключений о 
предмете, необходимо включающем в себя 
формальную логику в качестве одного из 
возможных методов познания?

Не потому ли погиб Сократ, что более 
доказывал на суде, чем убеждал, более 
поучал судей, чем отстаивал свою неви-
новность?

Убедительность слова, выражающего 
мысль в коммуникативной сфере, не менее 
важна, чем его доказательность. Риторика 
как искусство и одновременно теория убеж-
дения предполагает свой метод познания и 
преобразования реальности – риторичес-
кий метод. Сократ имел возможность им 
воспользоваться: специально написанная 
Лисием защитительная речь только ждала 
своего часа. Но методология Лисия, как и 
любого другого ритора, претила Сократу.

Представления о важности фигур, тро-
пов, об уместности речи и других законах ее  
воздействия на судей были чужды великому 
философу, а мастеров слова он откровенно 
бранил11.

Итак, риторический метод исследо-
вания действительности представляет 
собой совокупность приемов и способов 
мышления, ориентированную на позна-
ние социальной действительности с точки 
зрения прагматической задачи ее преоб-
разования путем убеждения.

Не случайно некоторые современные 
исследователи замечают тесную вза-
имосвязь риторики со спецификой анти-
чного мышления, полагая, что суть этого 
отношения весьма прозрачна: категории 
риторики есть одновременно и категории 
мысли. Мысль неотделима от речи, всегда 
оформлена в языковом материале, а лю-
бой словесный образ одновременно есть 
и логическая абстракция. Как раз в этом 
синкретизме и заложены истоки научной 
риторики12. Методологическая ценность 
данного наблюдения очевидна. Зачем ис-
следовать слово, не замечая в нем мысли? 
Вообразима ли мысль, которую невозможно 
выразить словами? Относительность фило-
софского понятия истины и практическая 
эффективность риторического метода 

ее познания делают этот метод не менее 
полноценным в коммуникативной сфере, 
чем любые другие методы познания, в том 
числе и методы познания философской 
науки.

Риторический метод познания дей-
ствительности связан не только с языком 
публичной речи, но и с языком челове-
ческой мысли, посредством которого эта 
речь готовится автором и воспринимается 
слушателями. Именно поэтому он явля-
ется определяющим для любой сферы 
коммуникативной деятельности человека, 
и язык этого метода есть наиболее подхо-
дящий язык для исследования всего круга 
проблем, связанных с вербальной комму-
никацией. Следовательно, при изучении 
судебной риторики риторический метод 
целесообразно рассматривать в качестве 
общей основы всех возможных способов 
познания предмета. Практическая ориенти-
рованность риторического метода, единого 
в подходах к познанию и представлению 
его результатов, дает возможность адре-
совать результаты, как и само описание 
исследования, адвокатам – целевой группе, 
для которой проблемы судебной риторики 
являются особенно актуальными.

Отечественная традиция изучения 
риторики складывалась на основе зна-
комства исследователей с произведениями 
античных мастеров слова. Начало научного 
осмысления искусства публичной речи 
было положено М.В. Ломоносовым.

Именно он впервые воспользовался рус-
ским языком для определения и описания 
предмета риторики. “Риторика есть наука 
о всякой предложенной материи красно го-
ворить и писать, то есть оную избранными 
речьми представлять и пристойными сло-
вами изображать на такой конец, чтобы 
слушателей и читателей о справедливости 
ее удостоверить. Кто в сей науке искусен – 
тот называется ритор”13.

В представлении М.В. Ломоносова 
важнейшими свойствами риторики яв-
ляются ее универсальность в отношении 
предмета речи, справедливость целевой 
установки оратора и убедительность ее ре-
ализации. Следуя античному канону, Ломо-
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носов в основе риторической науки видит 
этические представления (о справедливос-
ти) и универсальность практики. Основная 
цель искусства речи – убеждение.

Продолжая античную традицию, Ло-
моносов различал три основных рода речи: 
указательный, советовательный и судебный, 
замечая, что “сей последний род слова в 
нынешние веки больше не употребляется, 
для того и в правилах риторических о нем 
мало пишут”14.

Инквизиционный процесс – не луч-
шая почва для развития юридической 
риторики. Только столетием позже осно-
вания Московского университета предмет 
нашего исследования станет необходим 
для отечественного судопроизводства, за-
ймет достойное место в литературной и 
общественной жизни. Становление суда 
присяжных сделает науку убеждения не 
только процессуально значимой, но и об-
щественно актуальной.

Последовательность мысли М.В. Ло-
моносова о задачах и предмете ритори-
ки станет общим местом в понимании 
присяжными поверенными пореформенной 
эпохи сущности риторического искусства и 
риторического знания.

“Упрямому в своем мнении уму” ничего 
не докажешь и самыми лучшими аргумен-
тами. Только затронув душу слушателя, раз-
будив эмоции (“страсти”) можно склонить 
его и к восприятию рациональных доводов. 
Потому одним из оснований риторики 
является глубокое знание оратором “всей 
глубины сердец человеческих”15.

Н. Кошанский – автор знаменитых ри-
торик пушкинского времени полагал, что 
“риторика (вообще) есть наука изобретать, 
располагать и выражать мысли”16.

Данное определение, следуя в русле все 
той же античной риторической традиции, 
подчеркивает методологическое содержа-
ние риторики. Она представлена как способ 
изучения, приведения в единое целое и 
демонстрации мыслей, возникающих при 
изучении какого-либо предмета.

Признаками красноречия автор “Част-
ной” и “Общей” риторик, прежде всего, 
видит силу чувств и убедительность, 

имеющие почти принудительную власть 
над слушателем. В основе “красноречия 
сердца” – живое ощущение истины, в 
основе красноречия ума – убедительность. 
Противиться сочетанию этих свойств крас-
норечия невозможно17. Истина в красноре-
чии является непременной основой умения 
убеждать.

Итак, заметим, что самые первые из 
отечественных научных риторик в своем 
представлении о предмете и содержании 
риторики следовали в русле античной тра-
диции, наиболее отчетливо запечатленной 
в трудах Аристотеля и Цицерона.

Важные для всех упомянутых авто-
ров ключевые риторические понятия 
(истина, убедительность), значимые свой-
ства риторики (этичность, психологизм, 
универсальность практики) выражаются 
только в оценочных категориях и, следо-
вательно, не могут быть вполне изучены 
вне риторического метода исследования. 
Оценочные категории не есть доказатель-
ства и, строго говоря, не являются пред-
метом доказывания. Все они расположены 
в иной области – области понимания и 
убеждения, которую определяют не только 
законы формальной логики и критического 
мышления. Рассуждая о риторике, о ее тес-
ной взаимосвязи с познанием мира, мы, тем 
не менее, не можем искусственно соединить 
ее с “диалектикой”, ибо гносеологические 
основы этих дисциплин со времен Сократа 
и Лисия не утратили своего исходного ме-
тодологического различия. Риторическая 
по содержанию “Философия свободы” 
Н.А. Бердяева18 является исключением из 
правила, подтверждающим лишь саму пер-
спективу поиска методологической целост-
ности процесса познания. Целостности, 
которую, как ни странно, можно увидеть в 
любой талантливой защите по уголовному 
делу. Секрет этой целостности, как пред-
ставляется, заключен в универсальности 
риторического метода исследования для 
любых актуальных проблем человеческой 
коммуникации.

В наиболее общем виде риторика 
есть искусство воздействия, полагает 
Н.А. Безменова,19 теория риторики уже со-
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здана античными авторами и современным 
исследователям досталось лишь обшир-
ное поле для интерпретаций. Эта теория 
разрабатывалась в эпоху, когда человек 
стремился к полному овладению миром 
через логос, в котором мысль и слово 
находились в гармоническом единстве, 
– риторика дала “образец мыслеречевой 
деятельности человека”20. Исследователь 
не случайно избрал предметом своей кни-
ги историю и теорию риторики – такое 
сочетание объектов изучения целесоо-
бразно уже потому, что, приближаясь к 
античному пониманию искусства речи, со-
временная наука, собственно говоря, лишь 
восстанавливает в правах очевидную для 
античных мыслителей методологическую 
целостность слова и мысли. Не случайно 
прочтение античных авторов в контексте 
современных представлений об искусстве 
речи является одним из распространенных 
подходов к исследованиям в коммуникатив-
ной сфере. Предприняв попытку выяснить 
вопрос о том, что же такое риторика – ис-
кусство или область знания – мы неизбежно 
были вынуждены обратиться к авторитетам 
античности и с некоторым удивлением 
обнаружили, что их замечания по данно-
му поводу прямо выводят исследование 
риторики, саму попытку предварительно 
определить ее предмет, к вопросам мето-
дологии. Именно эти вопросы откровенно 
напоминают о себе и при знакомстве с 
трудами современников нашего исследо-
вания. Гармоническое единство мысли и 
слова, о котором пишет Н.А. Безменова, 
характерно не только для античной, но, как 
мы обнаружили при определении предме-
та исследования, для русской досудебной 
риторики. Исследователи обычно не об-
ращают внимания на методологический 
смысл этой гармонии слова и разума, одна-
ко атмосфера сегодняшнего “риторического 
бума” буквально насыщена этим смыслом, 
который легко обнаруживает себя в любом 
добросовестном научном труде.

Так и в книге Н.А. Безменовой дана 
не только оценка изученности предмета 
риторики, но и многие частные замечания 
буквально обнажают существо способов 

риторического познания. Например, автор 
прямо указывает, что для Аристотеля ра-
циональное познание покрывает также и 
области, ускользающие от доказательств 
и подчиненные аргументации. Арис-
тотель рассматривает это пересечение 
психологии и логики не как ограничение 
эффективности разума, а, напротив, как 
расширение его действенности21. Что это, 
если не подтверждение рационального и 
всеобщего характера риторического метода 
познания?

Неориторика, как искусство не столь-
ко воздействия, сколько взаимодействия, 
коммуникации людей22 неизбежно будет 
предполагать тот же риторический метод 
познания. Значимость последнего в ситу-
ации понимания коммуникативной сути 
любого речевого действия становится еще 
более очевидной. Современное понимание 
предмета риторики хорошо согласуется с 
античным взглядом на этот предмет. В каче-
стве “теории убеждающей коммуникации”23 
вполне правомерно рассматривать не 
только неориторику, но и теоретическое 
наследие античности. Интерактивный ха-
рактер воздействия-взаимодействия людей 
был очевиден и основателям риторической 
теории, хотя они и не придавали ему такой 
значимости, как современные исследовате-
ли. “Нервом” риторического знания всегда 
будет проблема убеждения, вокруг которой 
обычно строится любая риторика.

Действовать словом можно только в 
общении или в связи с общением. Поэтому 
современные авторы делают вывод о том, 
что риторика занимается типологией ситу-
аций общения и алгоритмом подготовки к 
общению, принципами выстраивания того 
и другого. В свою очередь, предмет рито-
рики (verbo agens – человек, действующий 
словом) не может стать гуманитарной 
реальностью без единого гуманитарного 
предмета “человек общающийся”24. Если 
попытаться представить себе такую на-
учную дисциплину, то, очевидно, риторика 
займет в ней именно методологическую 
нишу, поскольку любое из современных 
определений риторики прямо или косвен-
но наводит на мысль о том, что в самом 
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общем смысле риторика есть методология 
общения, методология коммуникативного 
действия, и предмет этой дисциплины 
(убеждение) традиционен еще со времен 
Аристотеля. Не случайно, как мы отметили 
выше, уже для Цицерона предмет риторики 
не требовал ни определения, ни отграниче-
ния от других наук и искусств – представ-
ление о нем было настолько отчетливо, что 
просто подразумевалось.

Итак, очевидно, что существуют пред-
мет и специфическая методология ри-
торики, представляющие собой само-
стоятельную систему научного познания, 
тесно взаимосвязанную с коммуникативной 
практикой человека. Взгляд на риторику 
как область научного знания не является 
принципиально новым для современной 
исследовательской литературы, однако 
лишь немногие ученые подчеркивают само-
стоятельность этой отрасли знания.

В частности, именно так видят ритори-
ку авторы специальной работы о ее статусе 
и содержании Г.М. Сагач и Е.А. Юнина. 
Они рассматривают риторику и как само-
стоятельную науку, которая основывается 
на системе законов, определяющих ее спе-
цифику, и как “комплексную дисциплину, 
включающую в свой состав логический, 
психологический, художественный, линг-
вистический и другие аспекты языковой 
коммуникации”25.

Напротив, Е.Н. Зарецкая, рассматривая 
риторику как “некий тип филологического 
мировоззрения” и не определяя ее в качестве 
самостоятельной отрасли познания, тем не 
менее, дает точное определение научной 
значимости этой дисциплины: “Это мето-
дология гуманитарного знания, культурная 
основа знания и социальной деятельности. 
Она позволяет человеку быть гражданином 
правового общества и определять форму 
мыслей и направления действий в будущем. 
Одновременно она соединяет человечество 
с историей культуры”26.

Данное замечание не вполне справедли-
во. Неужели дисциплина, которая представ-
ляет собой методологию обширнейшей, 
включающей множество наук, области 
знания, сама по себе не является наукой в 

то время, когда, например, философская 
методология или методология истории дав-
но признаны в качестве самостоятельных 
научных дисциплин? Подход к риторике, 
рассматривающий ее лишь в качестве 
“филологического мировоззрения”, вну-
тренне противоречив с философско-
методологической точки зрения и очевидно 
несправедлив с точки зрения риторики, как 
методологической основы гуманитарного 
знания. Сама “некая” неопределенность 
данного утверждения свидетельствует о 
недостаточной его убедительности.

Достаточно представить себе содержа-
ние и структуру научного гуманитарного 
знания, чтобы эта несправедливость стала 
вполне ясна. Сам критерий научности яв-
ляется оценочным, то есть риторическим. 
Не существует мировоззрения, спосо-
бного убедительно и достоверно давать 
бесспорные оценочные суждения о научном 
или ненаучном характере той или иной 
области знания. Такие оценочные сужде-
ния являются прерогативой риторики, как 
единственной науки, в рамках которой они 
интеллектуально правомерны. Поэтому 
справедливо и целесообразно будет расс-
матривать риторику как самостоятельную 
и универсальную науку со своим четко 
определенным предметом (убеждением) и 
специфической, хотя и пригодной для лю-
бой гуманитарной материи, методологией 
познания.

Универсально-прикладной характер 
риторики, как отмечалось выше, был 
открыт еще античными мыслителями. 
Древнейшей областью приложения рито-
рического метода исследования и преоб-
разования социальной действительности 
является область правовых отношений и 
судопроизводства в частности. Именно 
с ней Аристотель и Цицерон связывают 
происхождение риторики, именно здесь с 
древнейших времен чаще всего возникает 
необходимость в убедительных доводах, 
справедливых оценках, неоспоримых ре-
шениях и в неотразимой по своему убеди-
тельному воздействию речи. Лишь бесчело-
вечность и нравственная несостоятельность 
инквизиционного процесса не дает почвы 

С.И. Володина

21



для риторического действия, хотя и здесь 
юридическая техника исследования доказа-
тельств и принятия решений не в состоянии 
обойтись без элементарных представлений 
о риторическом методе познания.

Состязательный процесс целиком по-
строен именно на этом методе. Стороны 
убеждают суд в правоте и справедливости 
своей позиции, суд согласно внутреннему 
убеждению выносит обоснованное, то есть, 
опять же непременно убедительное и оце-
ночно бесспорное решение по делу.

Так, юридическая риторика, предметом 
которой является убеждение в правовой 
сфере, представляет собой важнейшую 
по своему социальному значению отрасль 
риторического знания. Ни в политической 
сфере, ни в сфере массовой коммуникации 
риторика не имеет столь сильных и непо-
средственно влияющих на судьбы людей 
позиций, как в стенах суда. Именно здесь 
вес сказанного слова, единство слова и 
мысли, ничтожность или, напротив, убе-
дительность аргументов речи имеют на-
ибольшую значимость. Речь превращается 
в могучее орудие преобразования действи-
тельности, способна навсегда уничтожить 
человека или же возродить его к жизни из, 
казалось бы, безысходного положения.

Специфика предмета юридической 
риторики представляется достаточно оче-
видной.

Предмет речевого общения в право-
вой сфере – юридически значимые факты, 
отмечает исследователь юридической 
речи Т.В. Губаева27. Именно юридически 
значимые факты представляют собой осно-
ву внутреннего убеждения суда, именно 
они в первую очередь становятся объектом 
анализа профессиональных участников 
судопроизводства, именно критерий юри-
дической значимости определяет меру 
убедительности как самих фактов, так и их 
истолкования на суде. Оценочный характер 
юридической значимости непосредствен-
но связывает это понятие с предметом 
риторики (убеждением) и методологией 
риторики – убедительным рассуждением. 
Именно так формируются при изучении 
дела позиции процессуальных сторон, так 

складывается и убеждение суда. Юриди-
ческая оценка фактов, будучи тесно свя-
занной с формальной логикой и привычно 
научными методами познания, уже в силу 
своей оценочности выходит за пределы 
этих методов и представляет собой дей-
ствие, основанное, прежде всего, на рито-
рической методологии, непосредственно 
имеющей дело с оценочными суждениями. 
Потому содержание предмета юридической 
риторики нельзя свести к одному только 
моменту произнесения речей и оформления 
судебных решений. Это методология иссле-
дования специфически судебных проблем, 
предполагающая убедительную оценку 
юридически значимых фактов.

Следовательно, изучение юридической 
риторики не может заключаться только в 
анализе текстов речей и судебных решений 
– наиболее яркой и хорошо изученной сто-
роне интересующего нас предмета. Менее 
заметная, но наиболее объемная часть пред-
мета юридической риторики сосредоточена 
в процессе подготовки и формирования 
убеждений, оформления оценочных харак-
теристик фактического содержания дела 
для последующей убедительной презента-
ции в речи или судебном решении.

Поэтому юридическая риторика это, 
прежде всего, методология исследования 
дела, и лишь затем искусство судебной речи 
и мастерство юридической техники.

Юридическая риторика, тесно вза-
имосвязанная с отраслями права и фило-
логии, на самом деле является важней-
шим из прикладных разделов научной 
риторики. Она всецело зависит именно 
от предмета и методологии этой систе-
матической дисциплины. Специфичес-
ки филологические или специфически 
правовые подходы к изучению юридичес-
кой риторики правомерны только в том 
случае, если они согласуются с обязательно 
приложимым к предмету убеждения в лю-
бой гуманитарной отрасли риторическим 
методом исследования. Именно этот метод 
станет основой методологии настоящего 
исследования.

Таким образом, юридическая ритори-
ка как научная дисциплина изучает весь 
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спектр проблем, связанных с аналитической 
подготовкой и убедительным представле-
нием оценочных выводов о юридически 
значимых фактах в процессе их изучения 
и принятия решений правового характера. 
Предметом юридической риторики являет-
ся убеждение в правовой сфере коммуника-
ции. Научная методология этой прикладной 
дисциплины тесно взаимосвязана с методо-
логией права как отрасли знания, с общей 
методологией гуманитарных наук, но бази-
руется на риторическом методе исследова-
ния, предполагающем взаимозависимость 
процессов исследования и презентации его 
результатов на основе убедительности как 
критерия истины.

Применительно к процессуальной 
функции адвоката основными этапами 
практического приложения юридической 
риторики являются:

Изучение материалов дела с целью 1. 
формирования убедительной позиции 
защиты к моменту начала судебного след-
ствия.

Подбор методологии в  обще-2. 
нии с подзащитным, потерпевшим, 
процессуальным противником и судом.

Работа в ходе судебного следствия 3. 
с целью выяснения окончательной по-
зиции защиты, подготовки материала для 
судебной речи, процессуальной борьбы с 
обвинением и предварительной подготовки 
суда к восприятию аргументов в пользу 
подсудимого как истинных.

Защитительная речь, как итоговое 4. 
процессуальное действие адвоката, пред-
ставляющее собой результат исследования 
дела защитником и одновременно представ-
ление его позиции в качестве единственно 
правильной для принятия решения судом.

Поскольку убедительность речи являет-
ся целью всей процессуальной деятельнос-
ти защитника в уголовном процессе – она 
представляет собой важнейший показатель 
истинности позиции защиты и ее можно 
рассматривать как важнейший критерий 
компетентности адвоката.
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Успішна реалізація державної політики 
в сфері розвитку місцевого самоврядування 
в Україні має привести до створення систе-
ми взаємодії населення, місцевого самовря-
дування, ОВС. Ефективне функціонування 
цієї системи дасть змогу забезпечити по-
ліпшення умов життя населення у кожному 
населеному пункті, формування у громадян 
навичок демократичної взаємодії зі сфор-
мованими ними органами місцевого само-
врядування, а також навичок громадського 
контролю за ефективністю їхньої діяльності 
та діяльністю органів внутрішніх справ.

Виконання найважливішої соціальної 
функції держави – охорони громадського 
порядку передбачає співпрацю міліції з 
різними державними і недержавними ор-
ганами і організаціями, зокрема органами 
місцевого самоврядування.

Положення Конституції та чинного за-
конодавства України є правовою підставою 
для створення системи нормативних актів, 
що охоплюють питання спільної діяльності 
міліції і органів місцевого самоврядування 
в сфері правопорядку.

Органи внутрішніх справ є сферою 
суспільних відносин, що складаються в 
процесі діяльності державних і громадсь-
ких організацій, головною метою яких є 
обмежити прояв злочинних і інших проти-
правних дій, забезпечити в країні належний 
громадський порядок і надійну громадську 

безпеку. Організація управління в ОВС по-
лягає в забезпеченні практичного виконання 
зазначених завдань, що реалізуються дер-
жавними органами за участю громадськості, 
шляхом виконання відповідного комплексу 
взаємозалежних заходів політичного, 
правового, організаційного, матеріально-
технічного і морально-психологічного 
характеру [7, 439].

Безумовно, міліція повинна брати 
участь у забезпеченні правопорядку. Саме 
поняття правопорядок немислиме без по-
няття міліція. 

Правопорядок – це співвідношення між 
теоретичною і реальною моделями пове-
дінки громадян. Для того щоб дані моделі 
були адекватні, необхідні певні умови й 
обставини, що сприяють цьому. Однією 
із умов можна назвати існування органів 
внутрішніх справ і органів місцевого са-
моврядування. Об’єднання можливостей 
цих двох незалежних органів впливає на 
стан правопорядку в суспільстві. Така вза-
ємодія неможлива без її чіткої правової 
регламентації.

Однак на даний момент практично не 
існує системи законодавства, що регулює 
питання взаємодії міліції і місцевого само-
врядування. Аналіз нормативно-правових 
актів з питань взаємодії, дозволяє зробити 
висновок про те, що органи внутрішніх 
справ в цілому та окремі їхні структурні 
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підрозділи за певних обставин зобов’язані 
вирішувати визначене коло завдань разом з 
органами місцевого самоврядування.

Взаємодія зазначених суб’єктів була б 
більш цілеспрямованою, якби можна було 
б розмежувати їхні повноваження в усіх 
сферах громадського життя. Практично це 
реалізувати неможливо, тому що органи 
місцевого самоврядування вирішують, 
крім місцевих, ще й ряд державних за-
вдань.

Необхідність у взаємодії міліції й ор-
ганів місцевого самоврядування виникає з 
того, що їхні можливості мають потребу у 
взаємному доповненні. 

Відповідно до ст.16 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні” 
органи місцевого самоврядування наділя-
ються владними повноваженнями, в межах 
яких діють самостійно і несуть відпові-
дальність за свою діяльність, та їм можуть 
надаватися окремі повноваження органів 
виконавчої влади, у здійсненні яких вони 
є підконтрольними відповідним органам 
виконавчої влади [5].

Можна класифікувати й аналізувати 
напрями діяльності міліції щодо вирішення 
завдань, притаманних місцевому самовря-
дуванню, так:

1. Діяльність міліції державного масш-
табу.

Забезпечення особистої безпеки гро-
мадян, захист їх прав і свобод, законних 
інтересів; запобігання правопорушенням 
та їх припинення; охорона і забезпечення 
громадського порядку; виявлення і розкрит-
тя злочинів, розшук осіб, які їх вчинили; 
забезпечення безпеки дорожнього руху; 
захист власності від злочинних посягань; 
виконання кримінальних покарань і адмі-
ністративних стягнень; участь у наданні 
соціальної та правової допомоги громадя-
нам (ст. 2) [4].

Забезпечення особистої безпеки грома-
дян захист їх прав і свобод, законних інтер-
есів здійснюється працівниками міліції на 
всіх рівнях влади.

Запобігання правопорушенням та їх 
припинення виявлення і розкриття зло-
чинів, розшук осіб, які їх вчинили, захист 

власності від злочинних посягань реалізу-
ються за двома напрямами.

По-перше, на державному і регіональ-
ному рівнях розробка, організація і реалі-
зація програм, спрямованих на боротьбу зі 
злочинністю і ліквідацію причин і умов, 
що сприяють здійсненню злочинів та ад-
міністративних правопорушень, а також 
прогнозування тенденцій розвитку злочин-
ності з метою поліпшення форм і методів 
боротьби з ними [2].

По-друге, на місцевому рівні безпо-
середня діяльність міліції, регламентована 
нормами кримінально-процесуального й 
адміністративного права, спрямована на 
попередження, припинення і розкриття зло-
чинів та адміністративних правопорушень, 
а також виявлення й усунення обставин, що 
сприяють їхній реалізації.

Охорона і забезпечення громадського 
порядку, участь у наданні соціальної та 
правової допомоги громадянам, на нашу 
думку, реалізується працівниками міліції 
лише на місцевому рівні і регламентовано 
також Законом України “Про місцеве само-
врядування в Україні”.

2. Діяльність міліції місцевого масш-
табу.

Міліція сприяє у межах своєї компе-
тенції органам державної влади, підприєм-
ствам, установам і організаціям у виконанні 
покладених на них законом обов’язків.

Сприяння означає кооперація сил, за-
собів і методів спрямованих на ефективне 
вирішення проблем, які забезпечити лише 
силами окремих державних органів, під-
приємств, установ або організації було б 
неможливо.

Міліція допомагає органам місцевого 
самоврядування у вирішенні питань міс-
цевого значення. 

Вивчення юридичної літератури щодо 
даного питання свідчить про неоднознач-
ність підходів до його вирішення. Так, 
Г.А. Туманів розглядає міліцію в цілому 
як систему “масового обслуговування” 
[8, 61]. Цю точку зору підтримує і розвиває 
А.Н. Роша: “Якщо проаналізувати характер 
операцій міських, районних органів вну-
трішніх справ, – вважає він, – то неважко 
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помітити, що їхню основну частину склада-
ють дії, спрямовані зовсім не на боротьбу зі 
злочинністю. В середньому від 70 до 90 % 
часу міліції витрачається на різні форми 
обслуговування населення” [6, 25].

Міліція допомагає органам місцевого 
самоврядування у вирішенні питань місце-
вого значення щодо охорони об’єктів муні-
ципальної власності на основі договорів, 
контролю за дотриманням громадянами й 
іноземцями правил реєстраційного обліку, 
в’їзду на територію України і виїзду з неї, 
допомоги депутатам і кандидатам у депу-
тати, посадовим особам місцевого само-
врядування, представникам громадських 
об’єднань в реалізації їхньої законної 
діяльності, якщо їм спричиняється проти-
дія або загрожує небезпека, сприяють в 
охороні громадського порядку [4]. Міліція 
зобов’язана надавати виборчим комісіям 
за їх запитами відомості про наявність 
не знятої або непогашеної судимості за-
реєстрованих кандидатів у депутати або 
на виборні посади до органів державної 
влади та органів місцевого самовряду-
вання [4]. Міліція (насамперед – позаві-
домча охорона) укладає угоди з органами 
місцевого самоврядування щодо охорони 
належного їм майна. Даний перелік не є 
вичерпним. 

За таких обставин можна говорити про 
сприяння ОВС органам місцевого само-
врядування у вирішенні питань місцевого 
значення за такими формами:

а) спільні громадські пункти охорони 
порядку;

б) спільні наради і семінари, науково-
теоретичні і науково-практичні 
конференції; 

в) поточні робочі зустрічі; 
г) планування спільних заходів;
ґ) спільний (комплексний) аналіз кримі-

ногенної обстановки;
д) взаємний обмін інформацією;
е) обмін досвідом;
є) прийняття спільних (регіональних) 

нормативних актів;
ж) спільне укладення договорів з охоро-

ни громадського порядку;
з) надання взаємної допомоги;

и) взаємне використання сил і засобів; 
мобілізація коштів;

і) спільний аналіз матеріалів преси, 
скарг і інших звертань громадян, 
прийняття відносно них погоджених 
рішень.

Процеси демократизації нашого сус-
пільства протікають неоднозначно. Мітин-
ги, вуличні ходи, страйки стали звичними 
явищами в житті наших міст i населених 
пунктів. Нерідко вони супроводжуються ви-
ступами екстремiстськи налаштованих еле-
ментів, спалахами організованої й групової 
злочинності. Багато лідерів неформальних 
об’єднань організовують несанкціонова-
ні збіговиська, закликають до відкритої 
протидії міліції представникам міських 
державних адміністрації й органам місце-
вого самоврядування, провокують масові 
безладдя. Усе частіше до столиці України 
та до її обласних центрів для організації 
та участі в масових акціях із різних країн 
СНД i далекого зарубіжжя прибувають 
представники різних політичних партій, 
рухів i громадських об'єднань. Викорис-
товуючи санкціоновані місцевою владою 
масові заходи, члени окремих партій i рухів, 
екстремістськи налаштовані громадяни, 
усіляко прагнуть привернути до себе увагу, 
часто порушують встановлений порядок 
проведення таких заходів [3, 124].

Міліція сприяє органам місцевого само-
врядування при проведенні мирних зборів 
або інших масових заходів; виконує функ-
цію охорони з метою підтримки громад-
ського порядку при проведенні місцевих 
виборів і референдумів (охорона виборчих 
дільниць, перехід міліції на посилений ре-
жим роботи, охорона кандидатів у депутати, 
а також осіб, відповідальних за організацію 
і проведення виборів, з метою припинення 
можливого тиску на них).

Одним з напрямів спільної роботи мі-
ліції і органів місцевого самоврядування 
могло б бути створення молодіжних центрів 
та клубів за інтересами. Наприклад, центр 
підготовки молодих помічників міліції, 
головним завданням якого б було зниження 
злочинності та інших правопорушень серед 
дітей та молоді.
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Сьогоднішнє реформування органів 
внутрішніх справ має зворотній ефект. За-
мість модифікації й оптимізації функцій, 
міліція отримала надмірне навантаження, 
що впливає на якість її роботи. 

Як справедливо відзначає А.Н. Бабай, 
“нерідко органи внутрішніх справ заміню-
вали інші державні органи” [1, 4], тобто 
питання про необхідність передання ряду 
не властивих для міліції функцій на сьо-
годні ще актуальне.

В Україні має бути вироблена стратегія 
в галузі попередження порушень прав і 
свобод громадян. Вона має передбачати такі 
заходи: спільну діяльність держави, поса-
дових осіб, фізичних осіб у захисті прав та 
свобод людини; державний контроль за цим 
захистом; встановлення взаємодії міліції та 
населення в розробці ефективних способів 
такого захисту; впровадження нових форм 
та методів захисту прав і свобод особи; зміц-
нення моральних цінностей та законності 
(виховання поваги до закону у всіх осіб); 
правове виховання за допомогою засобів 
масової інформації; підвищення рівня ви-
конавчої дисципліни і посилення відпові-
дальності за невиконання законів або певних 
розпоряджень на всіх рівнях; удосконалення 
законодавства відповідно до нагальних по-
треб суспільства; своєчасне інформування 
про зміни в законодавстві, роз'яснення його 
положень, виявлення інтересу до знань за-
конів та їх неухильного виконання.

Норми, що регулюють питання взаємо-
дії міліції з органами місцевого самовряду-
вання в сфері забезпечення правопорядку, 
закріплені указами Президента України.

Наприклад, Указ Президента України 18 
лютого 2004 р. № 206 “Про додаткові заходи 
щодо дальшої демократизації суспільства 
та посилення громадського контролю за 
діяльністю правоохоронних та розвід-
увальних органів України” прийнятий з 
метою поліпшення умов для здійснення 
демократичного громадського контролю 
за діяльністю правоохоронних органів, ви-
конання міжнародних зобов’язань України 
щодо інтеграції до Європейського Союзу, 
реалізації державної політики у цих сферах, 
дальшої демократизації суспільства.

Указ Президента України від 12 лютого 
2000 р. № 229 “Про вдосконалення коор-
динації діяльності правоохоронних органів 
по боротьбі з корупцією та організованою 
злочинністю”. Відповідно до його вимог, 
з метою вдосконалення діяльності право-
охоронних органів діяльність по боротьбі 
зі злочинністю, в тому числі з її проява-
ми в організованих формах і корупцією, 
координують прокурори. Скликаються 
координаційні наради, на які можуть бути 
запрошені посадові особи правоохорон-
них органів, керівники органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, 
де перелічені керівники можуть захищати 
інтереси населення в сфері забезпечення 
правопорядку.

Міністр внутрішніх справ України має 
право приймати нормативно-правові акти 
та затверджувати стандарти, норми і пра-
вила з питань його компетенції, обов'язкові 
для виконання й органами місцевого само-
врядування.

Відповідно до Закону України “Про 
місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 
1999 р., місцева адміністрація зобов’язана 
забезпечити здійснення заходів щодо 
охорони громадської безпеки, громад-
ського порядку, боротьби зі злочинністю, 
здійснення заходів щодо соціальної адап-
тації осіб, які відбували покарання у виді 
обмеження волі або позбавлення волі на 
певний строк, забезпечити виконання ак-
тів законодавства з питань громадянства, 
пов'язаних з перебуванням іноземців та 
осіб без громадянства, сприяє органам 
внутрішніх справ у додержанні правил 
паспортної системи.

До джерел взаємодії органів місцевого 
самоврядування з міліцією відносяться і 
нормативно-правові акти, прийняті органа-
ми місцевого самоврядування, посадовими 
особами місцевого самоврядування та 
шляхом прямого волевиявлення жителями 
відповідної території. 

Враховуючи вищевикладене можна 
зробити наступні висновки.

Правове врегулювання питань взаємо-
дії міліції з органами місцевого самовряду-
вання не відповідає сучасним вимогам, не 
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може забезпечити належної взаємодії між 
ними і тому має потребу в удосконаленні.

Необхідно на основі Закону Укра-
їни “Про міліцію” прийняти відомчий 
нормативно-правовий акт, який би містив у 
собі весь комплекс питань взаємодії міліції 
й органів місцевого самоврядування.

Спільно працюючи в сфері охорони 
правопорядку, міліція і органи місцевого 
самоврядування не підпорядковані один 

одному. Це обумовлено Конституцією 
України, відповідно до якої органи місце-
вого самоврядування не входять до жодної 
з гілок влади.

Отже, нормативні акти, прийняті кож-
ним з названих суб’єктів, не можуть мати 
обов’язкового характеру для обох сторін, 
що, безумовно, негативно позначається на 
їхній взаємодії.

Список літератури:

 1. Бабай А.Н. Деуниверсализация функций ОВД в условиях реформирования гражданского 
общества // ОВД в борьбе с преступностью на Дальнем Востоке. – Хабаровск: ДВЮИ МВД 
РФ, 1998. 

 Концепція розвитку системи Міністерства внутрішніх справ / Постанова Кабінету Мі-2. 
ністрів України від 24 квітня 1996 р. N 456. 

 3. Кратінов А.В. Специфіка діяльності органів внутрішніх справ під час охорони громадського 
порядку в умовах масового скупчення людей і взаємодія з місцевими адміністраціями й органами 
місцевого самоврядування з метою запобігання груповим порушенням громадського порядку // 
Організаційно-правові основи взаємодії ОВС з місцевими державними адміністраціями й органами 
місцевого самоврядування щодо припинення масових заворушень і групових порушень громадського 
порядку та запобігання їм: Мат. міжн. науково-практ. конф., 27 січня 2006 р. – Донецьк: Донецький 
юридичний інститут ЛДУВС, 2006. 

 Про міліцію: Закон України // Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 4. – 4. 
Ст. 20. 

 Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради 5. 
України, 1997. – № 24. – Cт. 170. 

 6. Роша А.Н. Функции и структура муниципальной милиции // Муниципальная милиция: 
проблемы организации и правового обеспечения, зарубежный опыт. – М.: Академия МВД 
СССР, 1991. – 364 с. 

 Советское административное право: Учебник / Под общ. ред. П.Т. Василенкова. – М.: 7. 
Юрид. лит., 1990. – 574 с.

 8. Туманов Г.А. Выборность руководящих работников предприятий, учреждений и орга-
низаций // Сов. гос. и право, 1988. – № 1.

резЮме
Организация управления в подразделениях милиции состоит в обеспечении практиче-

ской реализации задач государства с помощью органов местного самоуправления путем 
выполнения соответствующего комплекса взаимозависимых мероприятий политического, 
правового, организационного, материально-технического и морально-психологического 
характера. Необходимость во взаимодействии милиции и органов местного самоуправ-
ления состоит в том, что их возможности должны взаимно дополнять друг друга.

SAMMARY
Organs of internal affairs are the sphere of public relations, which are folded in the process 

of activity of state and public organizations the primary objective of which consists of limitation 
of society from criminal and other противоправных actions, providing in the country of 
the proper public peace and public safety. Organization of management in subdivisions of 
militia consists of providing of practical realization of their tasks by the organs of local self-
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government by implementation of the proper complex of interdependent measures of political, 
legal, organizational, material and technical and morally-psychological characterA necessity in 
co-operation of militia and organs of local self-government consists of that their possibilities 
must mutually complement each other.

рекомендовано кафедрою  
теорії та історії держави і права
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Проведення науково-теоретичного до-
слідження проблем інституту процесуаль-
ного представництва передусім передбачає 
визначення особливостей його правового 
регулювання. Саме аналіз нормативно-
правової бази дозволяє більш повно ви-
явити і охарактеризувати сутність, зміст та 
правовий режим інституту процесуального 
представництва, а також дослідити най-
більш важливі його риси.

Основним завданням даної роботи є 
аналіз системи нормативно-правових актів, 
що врегульовують питання участі процесу-
ального представника у цивільному, гос-
подарському та кримінальному процесах, 
з метою вирішення колізій, що виникають 
під час реалізації прав громадян на захист 
порушених, невизнаних або оспорюваних 
прав та охоронюваних законом інтересів. 

Загалом, питання правової природи 
інституту процесуального представництва 
не є новим. Так, основні теоретичні та прак-
тичні питання даного інституту були висвіт-
лені у наукових працях Т.В. Варфоломеєвої, 
Д.П. Ватмана, В.С. Гопанчука, М.А. Гур-
вича, Я.А. Розенберга, М.К. Треушнікова, 
Є.І. Фурси, С.Я. Фурси, Д.М. Чечота, 
М.С. Шакарян, В.М. Шерстюка, М.Й. Ште-
фана та ін. Разом з тим, все ще лишаються 
дискусійними питання правового регулю-
вання процесуального представництва та 
існує ціла низка різноманітних наукових 

підходів до інституту в цілому. Саме тому 
вважаємо за необхідне вивчити особливості 
правового регулювання процесуального 
представництва на сучасному етапі право-
вих реформ, що відбуваються в Україні.

У свою чергу, дослідження правового 
регулювання процесуального представ-
ництва варто проводити через призму 
джерел права, що являє собою окремий 
вид діяльності державних органів, який 
полягає у встановленні юридичних чи 
спеціальних норм [1, 15]. Разом з тим, слід 
відзначити, що в правовій літературі немає 
одностайності щодо визначення поняття 
джерел права. Так, одні вчені розглядають 
джерела права як нормативні акти [6, 358], 
а інші як способи закріплення правил по-
ведінки, яким держава надає правову силу, 
називаються джерелом права в юридичному 
сенсі” [4, 173]. А.М. Васильєв здійснив 
спробу в одній із своїх робіт компроміс-
ного вирішення цієї проблеми: “Форма 
(джерело) права” [3, 169]. Правда, вводячи 
в обіг цей термін, автор робить пояснення, 
що використовуючи в найменуванні даної 
категорії термін “джерело”, ми не маємо на 
увазі суть даного питання, а віддаємо пере-
вагу юридичній традиції, яка зберігається 
в галузевих юридичних науках, котру ви-
користовують його для найменування того, 
що сучасна теорія права виражає поняттям 
“форма права”.

Г.З. Лазько, 
кандидат юридичних наук, доцент
(Академія праці і соціальних відносин Федерації 
профспілок України)
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На думку М.Й. Штефана, під джерела-
ми процесуального права слід розглядати 
способи або форми вираження державної 
волі українського народу, щодо яких ця 
воля стає правом [11, 17]. Отже, джерела-
ми інституту цивільного процесуального 
представництва є зовнішні форми виразу 
правових приписів, правових норм, за до-
помогою яких регламентуються відносини 
щодо його функціонування, правового 
становища представників у цивільному 
процесі [5, 21; 7, 62; 12, 91]. Таким чином, 
джерелами процесуального представництва 
виступають зовнішні вирази правових при-
писів та правових норм. В даному випадку 
це ті нормативно-правові акти держави, які 
направлені на врегулювання суспільних від-
носин в сфері цивільного процесуального 
права. 

Аналізуючи нормативно-правову базу, 
яка направлена на врегулювання вище-
зазначених суспільних відносин, можна 
систематизувати джерела цивільного про-
цесуального представництва наступним чи-
ном: Конституція України; міжнародні до-
говори, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України; ЦПК України; 
інші кодифіковані законодавчі акти; закони 
України; підзаконні нормативно-правові 
акти. Однак, на наш погляд, найбільш по-
вно питання правового режиму інституту 
цивільного процесуального представництва 
регламентуються нормами Конституції 
України, ЦПК України, ЦК України, СК 
України, КПК України, ГПК України, КЗпП 
України, а також законами України “Про 
адвокатуру”, “Про прокуратуру” та ін.

Центральне місце у системі джерел 
інституту процесуального представництва 
посідає Конституція України. Відповідно 
до її ст. 55 представництво в цивільному 
процесі є процесуальним засобом реаліза-
ції громадянами права на судовий захист 
від посягань на честь, гідність, життя та 
здоров’я, на особисту свободу і майно 
[11, 145]. В свою чергу, ст. 59 надає кожно-
му право на правову допомогу. У ній також 
визначено, що для забезпечення права на 
захист та надання правової допомоги при 
вирішенні справ у судах та інших держав-

них органах в Україні діє адвокатура. Право 
на правову допомогу – це закріплене в Кон-
ституції України та в інших законодавчих 
актах відповідно до міжнародно-правових 
стандартів право кожного на одержання 
послуг юридичного характеру з метою 
забезпечення реалізації особистих (гро-
мадянських), політичних, економічних, 
соціальних і культурних інтересів, а також 
захисту прав та свобод особи [8, 288].

Таким чином, норми Конституції Укра-
їни, яка є основним джерелом цивільного 
процесуального права, закладають право-
ве підґрунтя для правового регулювання 
відносин у сфері цивільного судочинства 
і, зокрема, розвитку інституту цивільного 
процесуального представництва. 

Досить значимим моментом з точки 
зору удосконалення правового режиму 
інституту процесуального представни-
цтва стало прийняття Верховною Радою 
України ЦПК України [10]. Аналізуючи 
положення ЦПК України, слід вказати, 
що статті, які направлені на регулювання 
представництва, в основному, містяться в 
главі 4 “Учасники цивільного процесу”. 
Так, відповідно до ст. 27 представників 
сторін та третіх осіб відносять до кола осіб, 
які беруть участь у справі. Слід відзначити, 
що ст. 39, крім представництва фізичних 
та юридичних осіб, окремим пунктом ви-
значає представництво інтересів держави 
відповідними органами державної влади 
в межах їх компетенції через свого пред-
ставника. Законодавець визначає коло осіб, 
які можуть бути представниками, зокрема: 
адвокати та інші особи, які мають цивільну 
процесуальну дієздатність і належно по-
свідчені повноваження на здійснення пред-
ставництва у суді. Слід відмітити, що дана 
норма значно посилює значимість інституту 
адвокатури у представницькій діяльності, 
що є позитивною стороною нового ЦПК 
України. 

Крім того, ст. 41 забороняє одній і тій 
же особі бути одночасно представником і 
протилежної сторони. Зауважимо, що по-
дібних обмежень у редакції ЦПК України 
1963 р. не існувало для всіх категорій пред-
ставників, крім адвокатів. Чинний ЦПК 
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України більш чітко визначає коло осіб, які 
не можуть бути представниками, зокрема, 
секретар судового засідання, перекладач, 
експерт, спеціаліст, свідок, а також судді, 
слідчі, прокурори, крім випадків, зазначе-
них у чинному законодавстві. 

Визначено в ЦПК України і повнова-
ження представника в суді. Так, згідно зі 
ст. 44 представник, який має повноваження 
на ведення справи в суді, може вчиняти від 
імені особи, яку він представляє, усі про-
цесуальні дії, що їх має право вчиняти ця 
особа. При цьому, згідно з частиною другою 
зазначеної статті обмеження повноважень 
представника на вчинення певної процесу-
альної дії мають бути застережені у виданій 
йому довіреності. 

Таким чином, ЦПК України є кодифіко-
ваним нормативно-правовим актом, норми 
якого комплексно врегульовують правовий 
режим інституту цивільного процесуально-
го представництва. 

Інститут цивільного процесуального 
представництва має досить тісний зв'язок 
має з цивільним правом [9, 212]. Важливі 
положення щодо інституту цивільного 
процесуального представництва закріпле-
ні у ЦК України. Варто відзначити, що 
питанням представництва у ЦК України 
присвячено норми глави 17 розділу IV, який 
має назву “Представництво”. Аналізуючи 
норми ЦК України, слід звернути увагу на 
ст. 238, яка визначає, саме які правочини 
має право вчиняти представник. Зокрема, 
представник може бути уповноважений 
на вчинення лише тих правочинів, право 
на вчинення яких має особа, яку він пред-
ставляє. При цьому представнику заборо-
няється вчиняти правочин від імені особи, 
яку він представляє, у своїх інтересах або в 
інтересах іншої особи, представником якої 
він одночасно є, за винятком комерційного 
представництва, а також щодо інших осіб, 
встановлених законом. 

Передбачено нормами ЦК України і 
право представника на передоручення своїх 
повноважень та вчинення правочинів з 
перевищенням повноважень. Зокрема, ч. 1 
ст. 240 передбачено, що представник може 
передати своє повноваження частково або 

в повному обсязі іншій особі, якщо це вста-
новлено договором або законом, між осо-
бою, яку представляють, і представником, 
або якщо представник був вимушений до 
цього з метою охорони інтересів особи, яку 
він представляє. При цьому положеннями 
статті передбачено, що представник, який 
передав своє повноваження іншій особі, 
повинен повідомити про це особу, яку він 
представляє, та надати їй необхідні відо-
мості про особу, якій передані відповідні 
повноваження (замісника). Невиконання 
цього обов’язку покладає на особу, яка 
передала повноваження, відповідальність 
за дії замісника як за свої власні.

Аналізуючи норми ЦК України, як 
джерела інституту представництва в ци-
вільному процесі, слід вказати, що його 
положеннями закріплено представництво 
за законом, комерційне представництво та 
представництво за довіреністю. Так, пред-
ставництво за законом можуть здійснювати 
батьки (усиновлювачі), які виступають 
законними представниками своїх малоліт-
ніх та неповнолітніх дітей. Опікун також 
може виступати законним представником, 
малолітньої особи та фізичної особи, ви-
знаної недієздатною. Слід вказати, що 
даний перелік не є вичерпним, адже час-
тиною третьою даної статті передбачено, 
що законним представником у випадках, 
встановлених законом, може бути інша 
особа. Аналіз норм ЦК України показав, 
що йому належить одне з провідних місць 
серед джерел інституту представництва в 
цивільно-процесуальному праві.

Враховуючи те, що спори із сімейних 
правовідносин вирішуються у порядку, ви-
значеному ЦПК України, одним із джерел 
інституту представництва виступає СК 
України. Так, ст. 14 СК України перед-
бачено, що здійснення сімейних прав об-
межено дієздатних чи недієздатних осіб 
покладається на їх батьків, опікунів чи 
піклувальників, тобто на законних пред-
ставників. Слід вказати, що нормами СК 
України передбачено такий вид представ-
ників як органи опіки та піклування. Зокре-
ма, ст. 19 окреслене коло справ, де участь 
органів опіки та піклування є обов'язковою. 
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До таких законодавець відносить: спори 
щодо участі одного з батьків у вихованні 
дитини, визначення місця її проживання, 
позбавлення та поновлення батьківських 
прав, управління батьками майном дитини 
тощо. Отже, відповідно до основних засад 
СК України стає зрозумілим, що інститут 
процесуального представництва має важ-
ливе значення під час вирішення спорів, 
що виникають із сімейних правовідносин, 
особливо у частині щодо правого статусу 
законного представника.

До джерел інституту процесуаль-
ного представництва належить і Закон 
України “Про адвокатуру”, норми якого 
регламентують правовий статус адвоката. 
Характеризуючи даний Закон, як джерело 
інституту цивільного представництва у 
процесуальному праві, слід відзначити, 
що ним встановлюється дисциплінарна 
відповідальність адвоката. Процесуальне 
представництво адвокатом є найбільш 
поширеним в цивільному судочинстві, 
оскільки участь останнього у цивільному 
процесі полягає у здійсненні ним пред-
ставництва і захисті суб’єктивних майнових 
і особистих немайнових прав та охоро-
нюваних законом інтересів інших осіб та 
в сприянні суду у всебічному, повному і 
об’єктивному з’ясуванні обставин справи, 
прав і обов’язків сторін [2, 125].

З науково-теоретичної та науково-
практичної точок зору, дослідження вказа-
них джерел засвідчує, що вони визначають 
не лише загальні правові аспекти цивіль-

ного процесуального представництва, а 
визначають конкретні правила, підстави 
та умови його виникнення. Особливо 
актуальним є виникнення законного про-
цесуального представництва, яке формує 
пряма вказівка закону за наявності певного 
фактичного складу, тобто представництво 
виникає для осіб, які потребують наявності 
такого факту, як опіка, піклування або не-
повноліття. 

З огляду на зазначене, особливостями 
правового регулювання процесуального 
представництва є система правових норм, 
засад та принципів, які забезпечують 
монолітність інституту цивільного про-
цесуального представництва і проявля-
ються через систему правових джерел. 
Проведене дослідження правового регу-
лювання процесуального представництва 
дає підстави відзначити, що у його основі 
лежать принципи та норми, які визначені 
у Конституції України та ЦПК України. 
Зазначені законодавчі мають визначаль-
ний характер для побудови ефективної 
конструкції інституту цивільного проце-
суального представництва. Тому, з точки 
зору його функціонування, у Цивільному 
процесуальному кодексі доцільно було б 
визначити принципи та засади інституту 
процесуального представництва. Саме на 
них мають будуватися процесуальне пред-
ставництво у трудових, сімейних та інших 
правовідносинах. Це дозволить вибудувати 
цілісну систему джерел інституту процесу-
ального представництва. 
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резЮме
В данной статье автор анализирует особенности правового регулирования процес-

суального представительства. Анализ системы соответствующих нормативно-правовых 
актов, поможет избежать возникновению коллизии в сфере процессуального представи-
тельства и найти оптимальную модель правового регулирования процессуального пред-
ставительства.

SUMMARY
Іn the article the author analyzes the peculiarities of a legal regulation of the procedure 

representation. The analysis of the system normative legal acts will help to avoid appearing a 
clash in the sphere of procedure representation and find an optimal model of a legal regulation 
of the procedure representation. 
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Становлення України як правової дер-
жави обумовило реформування правової 
системи, вдосконалення законодавства, що 
регулює відносини в усіх сферах суспіль-
ного життя. Активно розробляються нові 
теоретичні положення, правові категорії, ін-
ститути. Проте, незважаючи на досягнення 
національної юридичної науки, коло питань 
вивчено ще недостатньо. Це, зокрема сто-
сується питання відповідальності суб’єктів 
господарювання [19, 6].

Однією із основних засад господар-
ських відносин є належне виконання 
господарюючими суб’єктами зобов’язань 
відповідно до умов договору та чинно-
го законодавства. Відповідно до ст. 216 
Господарського кодексу України (далі ГК 
України), учасники господарських відносин 
несуть господарсько-правову відповідаль-
ність за правопорушення у сфері господа-
рювання шляхом застосування до поруш-
ників господарських санкцій на підставах 
і в порядку, передбачених законодавством 
[7, 265–266].

Метою даної статті є визначення 
ос нов них засад господарсько-правової 
відповідальності, як комплексного право-
вого інституту, який має свій особливий 
предмет регулювання, підстав та меж, на 
яких вона ґрунтується, визначення осно-
вних завдань, функцій, та особливостей 
відповідальності, дослідження основних 

критеріїв, за якими можна класифікувати 
господарсько-правову відповідальність та її 
основні елементи (умови відповідальності), 
визначення основних видів господарських 
санкцій, як міри відповідальності, їх харак-
теристик, думки науковців по відношенню 
до правової природи цих санкцій та порядок 
їх застосування. 

Відповідальність у господарському пра-
ві – це комплексний правовий інститут, який 
має свій особливий предмет регулювання 
– правопорушення у сфері господарювання 
(господарські правопорушення).

Господарське правопорушення – це 
протиправна дія або бездіяльність учасника 
господарських відносин, яка не відповідає 
вимогам норм господарського права, не 
узгоджується з юридичними обов’язками 
зазначеного учасника, порушує суб’єктивні 
права іншого учасника господарських від-
носин або третіх осіб. Як встановлено 
ст. 610 ЦК, порушенням зобов’язання є його 
невиконання або виконання з порушенням 
умов, визначених змістом зобов’язання 
(неналежне виконання).

Господарські правопорушення можна 
класифікувати за видами і систематизувати в 
окремі групи за певними критеріями. Так, за-
лежно від юридичної підстави розрізняють 
договірні та позадоговірні правопорушення. 
В свою чергу, договірні правопорушення 
поділяються на:
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правопорушення на стадії виникнен- –
ня зобов’язань: порушення порядку, 
змісту та строків укладання догово-
рів (статті 179, 180 ГК); процедури 
врегулювання розбіжностей, що 
виникають при їх укладанні (ст. 181 
ГК); вчинення зобов’язання з метою, 
яка завідомо суперечить інтересам 
держави і суспільства (ст. 207 ГК);
порушення строків виконання до- –
говірних та інших господарських 
зобов’язань щодо поставки про-
дукції та товарів (найпоширеніші 
в господарській практиці), пере-
везення вантажів, виконання робіт 
тощо. Прострочення виконання 
зобов’язання загалом тягне за собою 
обов’язок зобов’язаного суб’єкта від-
шкодувати завдані простроченням 
збитки (статті 220, 221, 224 ГК) спла-
ту боржником визначеної законом чи 
договором неустойки, штрафу, пені 
(статті 230, 231 ГК), застосування 
оперативно-господарських санкцій 
(ст. 236 ГК);
порушення господарських зобов’язань  –
щодо якості поставленої продукції 
(товарів), виконаних робіт, наданих 
послуг (правові наслідки таких пору-
шень встановлені, зокрема статтями 
224, 231, 268 ГК);
порушення державної дисципліни  –
цін, пов’язані з виконанням дого-
ворів. Закон України від 3 грудня 
1990 р. “Про ціни і ціноутворення” 
встановлює, що у разі порушення 
підприємством ціни (при реалізації 
за договором продукції) надлишково 
одержана сума підлягає вилученню 
в доход відповідного бюджету;
порушення у сфері кредитних та роз- –
рахункових відносин, пов’язані з ви-
конанням господарських договорів 
(як правило, це порушення виконан-
ня грошових зобов’язань, штрафні 
санкції за які встановлюються від-
повідно до ч. 6 ст. 231 ГК);
порушення господарських зобов’я- –
зань щодо перевезень вантажів: 
зобов’язань з планів перевезень 

(неподача перевізних засобів, 
непред’явлення вантажів до пере-
везення); простій транспортних 
засобів під навантаженням і роз-
вантаженням понад встановлені тер-
міни; втрата, нестача, пошкодження 
вантажу; прострочення доставки 
вантажу тощо. Відповідальність за ці 
правопорушення встановлена, крім 
статей 313 і 314 ГК, також відпо-
відними транспортними статутами, 
кодексами та іншими нормативно-
правовими актами.

Предметом господарсько-правової від-
повідальності є також позадоговірні право-
порушення:

порушення законодавства про за- –
хист економічної конкуренції 
(антиконкурентні узгоджені дії; 
зловживання монопольним (домі-
нуючим) становищем; антиконку-
рентні дії органів влади, органів 
місцевого самоврядування, органів 
адміністративно-господарського 
управління та контролю), відпові-
дальність за які встановлена нормами 
Глави 28 ГК, а також нормативно-
правовими актами антимонопольно-
конкурентного законодавства;
порушення прав власника, як поєдна- –
них, так і не поєднаних з позбавлен-
ням прав володіння тощо.

Господарсько-правовій відповідаль-
ності властиві особливі ознаки.

З точки зору форми ця відповідаль-
ність є юридичною, тобто являє собою 
дію (вплив) кредитора (потерпілого) на 
правопорушника безпосередньо або за 
допомогою суду. Юридична природа такої 
відповідальності полягає у негативній 
оцінці поведінки правопорушника з боку 
держави і в прямій вимозі або санкції закону 
застосувати до нього заходи майнового впли-
ву у вигляді відшкодування збитків, сплати 
неустойки, штрафу, пені або створити інші 
несприятливі для правопорушника правові 
наслідки. Загальним принципом цієї від-
повідальності є державна забезпеченість 
застосування передбачених договором чи 
законом майнових та інших господарських 
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санкцій. Держава гарантує застосування їх 
завдяки системі спеціальних і загальних 
правозахисних державних органів, функ-
цією яких є саме застосування господар-
ських санкцій.

За змістом господарсько-правова відпо-
відальність загалом є матеріальною і засто-
совується у формі певної системи майнових 
(економічних) санкцій, передбачених або 
дозволених нормами господарського за-
конодавства. Суб’єкти господарювання (як 
господарські організації, так і громадяни-
підприємці) в якості відповідальності мо-
жуть нести лише матеріальні витрати (при-
мусові виплати, неодержання належних сум, 
зменшення майна внаслідок відшкодування 
збитків тощо). Господарське законодавство 
закріплює принцип повної майнової від-
повідальності суб’єктів господарювання 
аж до оголошення банкрутом (ч. 4 ст. 205 
ГК). Таким чином, згідно із законодавством, 
найвищою економічною санкцією згідно 
можна вважати процесуальне (судове) 
оголошення суб’єкта-боржника банкрутом 
[21, 277–280].

Формування і подальший розвиток 
господарсько-правової відповідальності 
пов’язані з господарською діяльністю. 
Розвиток цього елементу правової системи 
– об’єктивна умова, яка завжди притаманна 
господарському механізму цивілізованого 
суспільства. Відносини такої відповідаль-
ності формуються на правових господар-
ських відносинах, в той же час конкретні 
її види взаємодіють з іншими елементами 
надбудови і становлять зміст механізму за-
стосування господарських санкцій.

Регламентований підхід держави до 
створення підприємств, ліцензування їх 
діяльності, банкрутства суб’єктів госпо-
дарювання, приватизації державного і 
комунального майна створює основу для 
формування і функціонування господар-
ської відповідальності. Становлення пра-
вового механізму такої відповідальності у 
сфері господарювання за умов перехідної 
економіки передбачає практичне, а не де-
кларативне розв’язання таких завдань:

1) актуалізувати і конкретизувати як 
загальні й методологічні, так і методичні 

підходи та принципи наукового аналізу 
об’єктивного характеру господарської від-
повідальності;

2) дослідити взаємозв’язок і взаємозу-
мовленість господарської відповідальності 
з господарськими та адміністративними 
інтересами;

3) розкрити сутність, зміст, структуру, 
види, форми та функції господарської від-
повідальності з урахуванням різноманіт-
ності форм власності і господарювання;

4) теоретично і методологічно об-
ґрунтувати основні напрями та практичні 
рекомендації щодо формування і посилення 
дії правового механізму господарської від-
повідальності в різних сферах господарю-
вання;

5) теоретично аргументувати необхід-
ність формування розроблення підсистем, 
що забезпечують “працездатність” госпо-
дарського механізму.

Теоретичні та практичні дослідження 
закономірностей розвитку господарської 
відповідальності в системі господарських 
відносин врешті-решт служать інтересам 
підвищення економічної ефективності сус-
пільного виробництва і його конкуренто-
спроможності, більш повного задоволення 
потреб і інтересів суспільства [20, 9–10].

Метою застосування господарсько-
правової відповідальності є захист прав і 
законних інтересів громадян, організацій 
та держави і забезпечення правопорядку в 
сфері господарювання [7, 266].

Господарсько-правова відповідальність 
базується на засадах, закріплених в ч. 3 
ст. 216 ГК України:

потерпіла сторона має право на відшко-• 
дування збитків незалежно від того, чи 
є застереження про це в договорі;
передбачена законом відповідальність • 
виробника (продавця) за недоброякіс-
ність продукції застосовується також 
незалежно від того, чи є застереження 
про це в договорі;
сплата штрафних санкцій за порушення • 
зобов’язання, а також відшкодування 
збитків не звільняють правопорушника 
без згоди другої сторони від виконання 
прийнятих зобов’язань в натурі;
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у господарському договорі неприпус-• 
тимі застереження щодо виключення 
або обмеження відповідальності ви-
робника (продавця) продукції [2].

Господарсько-правова відповідальність 
наступає як відповідальність за порушен-
ня, невиконання та неналежне виконання 
обов’язкових правил поведінки всіма 
учасниками господарського процесу. А 
господарські санкції є мірою господарської 
відповідальності. Ці санкції відображають 
і регламентують особливий різновид від-
носин між державою і суб’єктами господа-
рювання, між учасниками господарського 
процесу[20, 9–11].

Особливість господарських санкцій 
полягає у тому, що вони:

являють собою спосіб впливу держа-• 
ви або сторони за договором щодо 
регулювання економічних відносин у 
державі;
являють собою засіб примусу держави • 
або сторони за договором і застосо-
вуються на основі закону, договору, 
рішення суду (хоча іноді передбачені 
законом стягнення виконуються борж-
ником добровільно);
передбачають додаткові витрати ма-• 
теріальних коштів господарюючого 
суб’єкта, який порушив господарські 
зобов’язання;
застосовуються невідворотно лише у • 
тому випадку, коли державний орган 
зобов’язаний застосувати відпові-
дальність і немає права від цього від-
мовитись, чого не можна сказати про 
оперативно-господарські санкції за 
договором [19, 7].

Відповідно до ст. 218 ГК України, під-
ставою господарсько-правової відповідаль-
ності учасника господарських відносин є 
вчинене ним правопорушення у сфері гос-
подарювання, під яким розуміється пору-
шення учасником господарських відносин 
норм діючого законодавства, що регулює 
господарські відносини, або порушення 
умов договору при виконанні взятих на себе 
зобов’язань.

П. 2 цієї статті встановлено, що учас-
ник господарських відносин відповідає 

за невиконання або неналежне виконання 
господарського зобов’язання чи порушення 
правил здійснення господарської діяльнос-
ті, якщо не доведе, що ним вжито усіх за-
лежних від нього заходів для недопущення 
господарського правопорушення. У разі, 
якщо інше не передбачене законом або 
договором, суб’єкт господарювання за по-
рушення господарського зобов’язання несе 
господарсько-правову відповідальність, 
якщо не доведе, що належне виконання 
зобов’язання виявилося неможливим вна-
слідок дії непереборної сили, тобто надзви-
чайних і невідворотних обставин за даних 
умов здійснення господарської діяльності. 
Не вважаються такими обставинами, зокре-
ма, порушення зобов’язань контрагентами 
правопорушника, відсутність на ринку 
потрібних для виконання зобов’язання то-
варів, відсутність у боржника необхідних 
коштів.

Однією з необхідних умов здійснення 
господарської діяльності є деліктоздат-
ність учасника господарських відносин, 
тобто здатність самостійно відповідати за 
зобов’язаннями наявним у суб’єкта майном. 
Так, ст. 219 ГК України передбачає, що за 
невиконання або неналежне виконання 
господарських зобов’язань чи порушення 
правил здійснення господарської діяльності 
правопорушник відповідає належним йому 
на праві власності або закріпленим за ним 
на праві господарського відання чи опера-
тивного управління майном, якщо інше не 
передбачене законодавством. Ч. 2 цієї статті 
розмежовує відповідальність суб’єкта 
господарювання та його засновників. У 
більшості випадків засновники суб’єктів 
господарювання несуть відповідальність за 
боргами створеної ними юридичної особи, 
обмежену їх внеском до статутного фонду. 
Відповідальність засновників усім належ-
ним їм майном законодавчо передбачена 
для таких видів господарських товариств 
як повні та командитні. Підвищена відпо-
відальність засновників може бути перед-
бачена також за їх згодою установчими 
документами суб’єкта господарювання.

Отже, господарсько-правова відпо-
відальність – це економічні за змістом і 
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юридичні за формою методи впливу на еко-
номічні інтереси суб’єкта господарювання-
правопорушника.

Виділяють такі основні ознаки 
господарсько-правової відповідальності: 
[7, 266–267]

вона є реакцією на протиправну по-• 
ведінку суб’єкта господарювання, яка 
може виражатися у конкретному факті 
або в тому, що визнається законом чи 
договором негативним;
полягає у зменшенні благ суб’єкта гос-• 
подарювання, однак спрямована не на 
саму особу суб’єкта господарювання, 
а на його майнову базу та організацію 
діяльності (безпосередньо чи в кінце-
вому рахунку);
передбачається юридично – в законі • 
або договорі;
забезпечується державним примусом, • 
який проявляється по-різному [19, 7];
суб’єктами відповідальності є як • 
суб’єкти господарювання і їх струк-
турні підрозділи, так і учасники гос-
подарських відносин, в тому числі 
господарські міністерства та їх органи, 
що здійснюють контроль за дотриман-
ням правил здійснення господарської 
діяльності;
застосовується як за принципом вини • 
(відшкодування збитків, сплата не-
устойки), так і незалежно від вини 
(господарсько-адміністративний 
штраф, оперативно-господарські санк-
ції).

Статтею 217 ГК України визначено 
господарські санкції за порушення у 
сфері господарювання. Господарськими 
санкціями визнаються заходи впливу на 
правопорушника у сфері господарювання, 
в результаті застосування яких для нього 
настають несприятливі економічні та / або 
правові наслідки.

Господарсько-правові санкції класифі-
куються:

За критерієм змісту впливу на:  –
грошові (сплата неустойки, від-
шкодування збитків) та натуральні 
(заміна продукції неналежної якості 
на продукцію належної якості).

З а  к р и т е р і є м  б е з п о с е р е д - –
ньої спря мованості на: майно-
ві (сплата неустойки, відшко-
дування збитків, господарсько-
адміністративний штраф) та органі-
заційні (господарсько-організаційні, 
оперативно-господарські санкції).
Залежно від порушених відносин: –

* санкції, що застосовуються в дого-
вірних відносинах (відшкодування збитків, 
штрафні санкції тощо);

* санкції, що застосовуються в поза-
договірних відносинах (адміністративно-
господарські санкції).

Залежно від інституту господарсько- –
го законодавства, норми якого перед-
бачають застосування господарсько-
правової відповідальності:

* відповідальність за порушення анти-
монопольного законодавства;

* відповідальність за порушення за-
конодавства у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності;

* відповідальність за порушення за-
конодавства у сфері інвестиційної діяль-
ності;

* відповідальність за порушення за-
конодавства в сфері будівництва тощо 
[7, 267–269].

Господарсько-правова відповідальність 
відрізняється від інших видів відповідаль-
ності тим, що поєднує елементи майнового 
та примусового (організаційного) характе-
ру, тобто застосування таких заходів при-
мусу, що призводять до виконання певних 
дій, які порушник повинен здійснити. Такий 
примус заснований на принципі реального 
виконання господарських зобов’язань і по-
лягає в тому, що порушник виконує покла-
дені на нього зобов’язання в натурі, навіть 
якщо він сплатив штраф за виконання або 
неналежне виконання покладених на нього 
зобов’язань.

Наявність у Господарському кодексі 
України господарсько-правової відповідаль-
ності є підставою стверджувати, що існує 
певний механізм її застосування. Правовий 
механізм господарської відповідальності 
можна представити як певну (структурну, 
функціональну) систему зв’язків і відносин, 

Вісник Академії адвокатури України Випуск 12.

40



що покликані забезпечити відповідальність 
за порушення правил господарювання.

Функції господарсько-правової відпові-
дальності – це напрями впливу на суб’єктів 
господарювання, результат застосування 
певних санкцій господарсько-правової від-
повідальності.

Господарсько-правова відповідальність 
повинна виконувати ряд основних функцій, 
зокрема, компенсаційно-відновлювальна 
функція полягає у відновленні порушеного 
правопорядку й усуненні наслідків неправо-
мірної поведінки суб’єкта господарювання. 
Завдяки застосуванню санкцій неправомір-
на діяльність припиняється, деформовані 
відносини нормалізуються, спричинена 
шкода компенсується, обов’язки викону-
ються, порушені права відновлюються, 
нездійснені платежі спрямовуються за при-
значенням, неправомірно отримані доходи 
вилучаються. 

Стимулююча функція полягає в за-
стосуванні до правопорушника адміністра-
тивних чи майнових санкцій, передбачає 
спонукання (негативне стимулювання) 
його до припинення протиправних дій чи 
бездіяльності та до реального виконання 
зобов’язань. Це стимулювання є негатив-
ним у тому розумінні, що суб’єкт господа-
рювання, який вчинив господарське право-
порушення, несе певні майнові витрати чи 
вимушений вчиняти певні адміністративні 
заходи внаслідок застосування до нього гос-
подарських санкцій. Господарсько-правова 
відповідальність має на меті насамперед за-
довольнити господарські чи адміністратив-
ні інтереси держави і суспільства шляхом 
стимулювання порушника встановленими 
державою або договором правилами гос-
подарювання, що стимулюють до право-
мірних дій. 

Попереджувальна функція прояв-
ляється в тому, що не лише застосування 
господарських санкцій, а й сама загроза їх 
застосування примушує суб’єкта господа-
рювання діяти правомірно, аби уникнути 
негативних наслідків

Контрольно-інформаційна функція 
полягає у виявленні спеціально уповноваже-
ними державними органами порушень, що 

допущені суб’єктами господарювання. Звіт-
ні дані про адміністративно-господарські 
санкції являють собою інформаційну базу 
для оцінки стану господарювання суб’єктів 
господарської діяльності, а також ефектив-
ності цього виду санкцій і у вироблення 
відповідних адміністративних рішень.

Сигналізаційна функція проявляється 
в тому, що застосування до суб’єктів гос-
подарювання господарсько-правової від-
повідальності є сигналом про необхідність 
поліпшення діяльності та уникнення в 
майбутньому втрат від застосування таких 
санкцій.

Регулююча (адміністративна) функ-
ція – це кінцева функція господарсько-
правової відповідальності. Через застосу-
вання такої відповідальності до суб’єктів 
господарювання здійснюється вплив з 
боку державних органів на порушників іс-
нуючого порядку господарської діяльності. 
Поведінка господарюючих суб’єктів зале-
жить від загрози застосування і виконання 
санкцій. Крім того, розпорядження своїми 
правами і виконання обов’язків суб’єктами 
господарювання в майбутньому зале-
жить від застосування і виконання щодо 
них господарських санкцій у минулому 
[20, 11–13].

Господарсько-правова відповідаль-
ність настає лише за наявності відповідних 
підстав [7, 270]. Підстави господарсько-
правової відповідальності – це пробле-
ма, яка займає одне з провідних місць в 
юридичній (правовій) теорії відповідаль-
ності. Її значення визначається передусім 
безпосереднім зв’язком відповідальності 
учасників господарських правовідносин 
як центрального правового інституту з дер-
жавним їх осудженням і примусом. Суворе 
збереження вказаних в законі підстав гос-
подарчої відповідальності є показником 
законності в державі і гарантією забезпе-
чення прав і законних інтересів суб’єктів 
права. І тому виключення із закону по-
ложення про те, що особа терпить відпо-
відальність за відсутності закріплених в 
законодавстві підстав відповідальності – 
це одне із проявів принципу рівності всіх 
перед законом. Якщо для різних суб’єктів 
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права в законі закріплюються різні або 
неоднакові підстави відповідальності, або 
при одній і тій же підставі одні суб’єкти 
звільнюються від відповідальності, а інші 
до неї притягаються, то це свідчить про 
відсутність демократії в суспільстві і по-
рушення справедливості та рівноправності 
учасників суспільних відносин [9, 164].

Як і будь-яка інша юридична відпо-
відальність, господарсько-правова відпо-
відальність ґрунтується на певних право-
вих підставах. Це, по-перше, нормативні 
підстави, тобто сукупність норм права про 
відповідальність учасників господарських 
відносин. Другою правовою підставою 
є господарська правосуб’єктність пра-
вопорушника (боржника) і потерпілого 
(кредитора). Сторонами правовідносин 
щодо застосування відповідальності цьо-
го виду можуть бути суб’єкти господа-
рювання, органи державної влади та ор-
гани місцевого самоврядування, наділені 
господарською компетенцією, а також 
інші учасники господарських відносин 
(ч. 1 ст. 2; ч. 1 ст. 216 ГК). Третя підстава 
називається юридико-фактичною. Вона 
встановлена ч. 1 ст. 218 ГК, згідно з якою 
підставою господарсько-правової від-
повідальності учасника господарських 
відносин є вчинене ним правопорушен-
ня у сфері господарювання. Це можуть 
бути протиправні дії або бездіяльність 
особи–господарського правопорушника, 
що порушують права і законні інтереси 
потерпілої особи (кредитора) чи заважа-
ють їх реалізації.

Умовами господарсько-правової від-
повідальності є наявність:

факту –  господарського правопо-
рушення, тобто порушення норми 
закону, умови договору, держав-
ного контракту тощо, внаслідок 
чого завдаються збитки або інша 
шкода майновим правам та інтер-
есам потерпілого (кредитора). 
Господарське правопорушення 
є наслідком протиправної пове-
дінки суб’єкта господарювання. 
Така умова визначається у госпо-
дарському праві в широкому ро-

зумінні. Це може бути як дія, так 
і бездіяльність, що порушують 
правову норму, планове завдання, 
умови договору тощо;
збитків – , завданих порушенням 
господарського зобов’язання або 
установлених вимог щодо здій-
снення господарської діяльності;
причинного зв’язку –  між проти-
правною поведінкою порушника 
і завданими потерпілому збит-
ками. Йдеться про так званий 
причинно-необхідний зв’язок, 
коли протиправна дія чи безді-
яльність є об’єктивною причиною 
такого наслідку, як збитки або 
інша шкода, завдані потерпілому 
(кредиторові). Цей зв’язок необ-
хідно доводити відповідними 
доказами;
 вини –  правопорушника–учасника 
господарських відносин. Це нега-
тивне суб’єктивне ставлення пра-
вопорушника до прав і законних 
інтересів потерпілого. При цьому 
слід мати на увазі застереження 
закону, згідно з яким учасник гос-
подарських відносин відповідає за 
невиконання або неналежне вико-
нання господарського зобов’язання 
чи порушення правил здійснення 
господарської діяльності, якщо не 
доведе, що вжив усіх залежних від 
нього заходів для недопущення 
господарського правопорушення. 
У разі якщо інше не передбачено 
законом або договором, суб’єкт 
господарювання за порушення 
господарського зобов’язання несе 
господарсько-правову відповідаль-
ність, якщо не доведе, що належне 
виконання зобов’язання виявилося 
неможливим внаслідок дії непере-
борної сили, тобто надзвичайних і 
невідворотних обставин за даних 
умов здійснення господарської 
діяльності. Не вважаються такими 
обставинами, зокрема, порушен-
ня зобов’язань контрагентами 
правопорушника, відсутність на 
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ринку потрібних для виконання 
зобов’язання товарів, відсутність у 
боржника необхідних коштів (ч. 2 
ст. 218 ГК).

Сукупність (склад) чотирьох названих 
умов утворює юридично-фактичні підстави 
господарсько-правової відповідальності 
[21, 281–283].

Юридичні підстави – це той право-
вий документ, що характеризує поведінку 
суб’єкта господарювання як протиправну і 
передбачає форму і розмір відповідальності 
за таку поведінку. Такими підставами у гос-
подарському праві є закон і договір.

Фактичні підстави – це ті життєві си-
туації, що характеризуються законом або 
договором як неправомірні. Такі ситуації 
іменуються складом господарського право-
порушення.

Для застосування майнової відпо-
відальності у вигляді відшкодування 
збитків необхідна наявність усіх чотирьох 
умов, тоді як для застосування неустойки 
(штрафу, пені), оперативно-господарських 
та адміністративно-господарських санкцій 
досить лише одного з них: факту господар-
ського правопорушення [21, 280].

Розглянемо поелементно загальний 
склад господарського правопорушення. 
Першим елементом є протиправність 
поведінки боржника.

Суперечка в науці ведеться з приводу 
визначення поняття господарської проти-
правності. Так, Г.Ф. Шершеневич називає 
протиправну поведінку недозволеним 
діянням тобто діянням, забороненим зако-
ном. Тому всяке діяння, яке є здійсненням 
права, що не виходить за межі, окреслені 
законом, на його погляд, не створює складу 
правопорушення яким, би воно не було для 
інших осіб [18, 392]. О.С. Іоффе визначає 
протиправну поведінку як таку, що забо-
ронена нормативним актом [8, 109]. На та-
кому визначенні протиправності сходяться 
практично всі цивілісти, але існує й інша 
точка зору. Деякі автори вважають, що саме 
заподіяння шкоди, з точки зору цивільного 
права, є протиправним, оскільки цивільна 
протиправність знаходить свій сенс в самій 
шкідливості дії.

Очевидно, що дана точка зору не є 
правильною, тому що не саме заподіяння 
шкоди є протиправним. Шкода, заподіяна 
діянням, яке саме по собі не порушує вста-
новлених правил поведінки, не підлягає 
відшкодуванню. “Для виникнення відпові-
дальності потрібно ще і дійсна протиправ-
ність, порушення норми права” [12, 53], як 
правильно зазначає В.А. Рахмилович.

Протиправна поведінка може виражати-
ся і в бездіяльності. З юридичної точки зору 
бездіяльність – це не здійснення конкретних 
дій, які зобов’язаний був виконати відповід-
ний суб’єкт правовідносин.

І.А. Покровський зауважує: “бездіяль-
ність буде правопорушенням тільки тоді, 
коли існував для особи їй відомий, позитив-
ним законом встановлений обов’язок діяти. 
За межами цих, зазначених у законі ви-
падків, обов’язку діяти не існує” [11, 283]. 
Сам же обов’язок діяти випливає лише з 
договору, службового становища особи 
або із закону.

У наш час під поняттям протиправності 
розуміють наступне: протиправною визна-
ється така поведінка, яка порушує приписи 
закону, іншого нормативного акту або ви-
являється у невиконанні або неналежному 
виконанні договірного зобов’язання. При 
цивільно-правовій відповідальності про-
типравність при порушенні нормативного 
акту означає порушення диспозиції норми 
права. 

Порушення зобов’язання може ви-
ражатися у різний спосіб, що є різним, 
наприклад, для кожного з договорів, – не 
передання речі, поставлення товару нена-
лежної якості, прострочення строків вико-
нання зобов’язання тощо. Протиправність 
може полягати і в порушенні особистого 
права і т.п.

Другою умовою відповідальності є на-
явність шкоди. Шкоду, виражену у грошо-
вому виразі, називають збитками. 

Збитки відшкодовуються у повному 
обсязі, якщо договором або законом не пе-
редбачено в меншому або більшому обсязі. 
Так, договір може передбачати різні умови 
відповідальності, в тому числі в кратному 
розмірі або у відсотках до суми договору. 
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Третьою умовою відповідальності є 
причинно-наслідковий зв’язок між проти-
правним діянням та шкодою.” При вирі-
шенні спорів про відшкодування шкоди не-
обхідно виходити з того, що шкода підлягає 
відшкодуванню за умови безпосереднього 
причинного зв’язку між неправомірними 
діями особи, яка заподіяла шкоду і самою 
шкодою [5].

Причина – це явище, яке викликає, 
обумовлює виникнення іншого явища [14]. 
Причинний зв’язок – об’єктивно існуючий 
зв’язок між поведінкою боржника (по-
рушника) і наслідком, що настав. У тих 
випадках, коли наслідок, що настав, є про-
явом незаконного, незакономірного збігу 
певних обставин, серед яких поведінка 
боржника (порушника) не є істотною, 
причинний зв’язок відсутній. Мається на 
увазі, що протиправна дія або бездіяльність 
повинна бути причиною, а шкода, що 
виникли у потерпілої особи, – наслідком 
протиправної поведінки заподіювача. Пору-
шення має бути причиною шкоди, а шкода 
має бути наслідком порушення. Причинний 
зв’язок – це категорія філософська, однак 
в юриспруденції вона має бути виражена 
цілком конкретно. В більшості випадків 
не виникає складнощів при виявленні при-
чинного зв’язку. Якщо такі труднощі вини-
кають, то вони викликані тим, що настання 
збитків було обумовлено відразу декількома 
обставинами.

Останнім елементом складу правопо-
рушення є вина. Вина (в праві) – психічне 
ставлення особи до свого противоправного 
діяння (дії або бездіяльності) та до його 
наслідків. Означає усвідомлення (розу-
міння) особою неприпустимості (проти-
правності) своєї поведінки та пов’язаних з 
нею результатами. Вина – необхідна умова 
юридичної відповідальності. У відповідних 
галузях права передбачені форми вини та 
їх вплив на міру відповідальності. Вина є 
суб’єктивною умовою відповідальності, 
тобто на відміну від інших елементів складу 
правопорушення цей елемент відображає 
внутрішню сторону, особисте ставлення 
самого заподіювача до свого діяння та його 
наслідків. В цивільному праві поділ вини на 

форми не має такого великого значення як 
у кримінальному. В кримінальному праві 
форма вини має бути виявлена при вчиненні 
кожного злочину [15, 26–28]. 

Стаття 219 ГК встановлює межі 
господарсько-правової відповідальності, 
а також випадки, у яких розмір відпо-
відальності учасника господарських 
відносин може бути зменшено або такий 
суб’єкт може бути звільнений від відпо-
відальності.

За загальним правилом (ч. 1 ст. 219 
ГК) за невиконання або неналежне ви-
конання господарських зобов’язань чи 
порушення правил здійснення госпо-
дарської діяльності правопорушник 
відповідає належним йому на праві влас-
ності або закріпленим за ним на праві 
господарського відання чи оперативного 
управління майном, якщо інше не перед-
бачено ГК та іншими законами.

Засновники суб’єкта господарюван-
ня не відповідають за зобов’язаннями 
цього суб’єкта, крім випадків, перед-
бачених законом або установчими доку-
ментами про створення даного суб’єкта. 
Наприклад, учасники товариства з 
додатковою відповідальністю у разі 
недостатності майна товариства несуть 
додаткову солідарну відповідальність у 
визначеному установчими документами 
одинаковому кратному розмірі відповід-
но до вкладу кожного з учасників (ч. 4 
ст. 80 ГК); учасники повного товариства 
несуть додаткову солідарну відповідаль-
ність за зобов’язаннями товариства усім 
своїм майном (ч. 5 ст. 80 ГК); таку ж від-
повідальність несуть і повні учасники 
командитного товариства (ч. 6 ст. 80 ГК). 
Інший приклад: об’єднання підприємств 
не відповідає за зобов’язаннями його 
учасників, а підприємства-учасники не від-
повідають за зобов'язаннями об’єднання, 
якщо інше не передбачено установчим 
договором або статутом об’єднання (ч. 4 
ст. 123 ГК).

Згідно з ч. 3 ст. 219 ГК суд має право 
зменшити розмір відповідальності або 
звільнити відповідача від відповідальності, 
якщо правопорушенню сприяли неправо-

Вісник Академії адвокатури України Випуск 12.

44



мірні дії (бездіяльність) другої сторони 
зобов’язання.

Частина 4 ст. 219 ГК встановлено, що 
сторони зобов'язання можуть передбачити 
певні обставини, які через надзвичайний 
характер цих обставин є підставою для 
звільнення їх від господарської відповідаль-
ності у випадку порушення зобов'язання 
через дані обставини, а також порядок 
засвідчення факту виникнення таких об-
ставин. Очевидно, що тут йдеться про об-
ставини непереборної сили (форс-мажорні 
обставини).

Крім того, відповідно до ст. 617 Цивіль-
ного кодексу України (далі – ЦК) особа, яка 
порушила зобов’язання, звільняється від 
відповідальності, якщо вона доведе, що 
це порушення сталося внаслідок випадку. 
Проте згідно з ЦК не вважається випадком, 
зокрема, недодержання своїх обов’язків 
контрагентом боржника, відсутність на 
ринку товарів, потрібних для виконання 
зобов’язання, відсутність у боржника необ-
хідних коштів [3].

Статті 220 і 221 ГК передбачають 
окремі випадки відповідальності борж-
ника і кредитора за неналежне виконання 
зобов’язань (у вигляді відшкодування 
збитків), що полягає в порушенні строку 
виконання, та інші правові наслідки такого 
прострочення (відмова кредитора від при-
йняття виконання, що втратило для нього 
інтерес; відстрочення виконання на строк 
прострочення кредитора) [21, 277–284]. 

У сфері господарювання за критерієм 
способу впливу і механізму реалізації роз-
різняють такі форми господарсько-правової 
відповідальності:

відшкодування збитків; сплата не-
устойки; штрафні санкції; оперативно-
господарські санкції; адміністративно-
господарські санкції.

Відшкодування збитків  як вид 
господарсько-правової відповідальності 
різнобічно врегульовано законом [21, 279] 
та має на меті поновлення порушеної ма-
теріальної сфери потерпілого від господар-
ського правопорушення [7, 270–272].

По-перше, визначено юридичні під-
стави застосування цього виду відповідаль-

ності: “Учасник господарських відносин, 
який порушив господарське зобов’язання 
або установлені вимоги щодо здійснення 
господарської діяльності, повинен відшко-
дувати завдані цим збитки суб’єкту, права 
або законні інтереси якого порушено” (ч. 1 
ст. 224 ГК).

По-друге, визначено види втрат управ-
неної сторони, які визначаються як збитки. 
Це: а) витрати, зроблені управненою сторо-
ною; б) втрата або пошкодження її майна; 
в) не одержані нею доходи, які управнена 
сторона одержала б у разі належного вико-
нання зобов’язання або додержання правил 
здійснення господарської діяльності дру-
гою стороною (ч.  2 ст. 224 ГК).

Згідно з ч. 1 ст. 225 ГК до складу збитків, 
що підлягають відшкодуванню особою, яка 
допустила господарське правопорушення, 
включаються [21, 280]:

вартість втраченого, пошкодженого • 
або знищеного майна, визначена від-
повідно до вимог законодавства; 
додаткові витрати (штрафні санкції, • 
сплачені іншим суб’єктам, вартість 
додаткових робіт, додатково витраче-
них матеріалів тощо), понесені сторо-
ною, яка зазнала збитків внаслідок 
порушення зобов’язання другою 
стороною;
неодержаний прибуток (втрачена • 
вигода), на який сторона, яка за-
знала збитків, мала право розрахо-
вувати у разі належного виконання 
зобов’язання другою стороною;
матеріальна компенсація моральної • 
шкоди у випадках, передбачених 
законом.

По-третє, встановлено певні вимоги 
щодо визначення розміру збитків: при 
визначенні розміру збитків, якщо інше 
не передбачено законом або договором, 
враховуються ціни, що існували за місцем 
виконання зобов’язання на день задоволен-
ня боржником у добровільному порядку 
вимоги сторони, яка зазнала збитків, а у 
разі якщо вимогу не задоволено у добро-
вільному порядку, – на день подання до 
суду відповідного позову про стягнення 
збитків.
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Виходячи з конкретних обставин, суд 
може задовольнити вимогу про відшкоду-
вання збитків, беручи до уваги ціни на день 
винесення рішення суду.

Як правило, збитки не є майновою санк-
цією заздалегідь визначеного розміру. Саме 
в цьому полягає універсальність їхнього 
застосування. Проте труднощі в обрахуван-
ні розміру збитків зумовлюють складність 
застосування зазначеної санкції. Ось чому 
сторони господарського зобов’язання ма-
ють право за взаємною згодою заздалегідь 
визначити погоджений розмір збитків, що 
підлягають відшкодуванню, у твердій сумі 
або у вигляді відсоткових ставок залежно від 
обсягу невиконання зобов’язання чи строків 
порушення зобов’язання сторонами. В той 
же час не допускається погодження між сто-
ронами зобов’язання щодо обмеження їх від-
повідальності, якщо розмір відповідальності 
для певного виду зобов’язань визначений 
законом (ч. 5 ст. 225 ГК).

Кабінетом Міністрів України можуть 
затверджуватися методики визначення роз-
міру відшкодування збитків у сфері госпо-
дарювання.

Умови і порядок відшкодування збитків 
встановлені ст. 226 ГК, відповідно до якої 
учасник господарських відносин, який 
вчинив господарське правопорушення, 
зобов’язаний вжити необхідних заходів 
щодо запобігання збиткам у господарській 
сфері інших учасників господарських від-
носин або щодо зменшення їх розміру, а у 
разі якщо збитків завдано іншим суб’єктам, 
– зобов’язаний відшкодувати на вимогу цих 
суб’єктів збитки у добровільному порядку 
в повному обсязі, якщо законом або дого-
вором сторін не передбачено відшкодування 
збитків в іншому обсязі [21, 273].

Так, наприклад Верховний Суд України 
своєю постановою від 30 травня 2006 року 
№ 42/266-6/492 конкретизує, що у разі по-
рушення зобов’язання настають правові 
наслідки, встановлені договором або за-
коном, зокрема, у вигляді відшкодування 
збитків. Суд зазначає, що для застосування 
такої міри відповідальності, як стягнення 
збитків, потрібна наявність усіх елементів 
складу господарського правопорушення: 

протиправна поведінка; збитки; причин-
ний зв’язок між протиправною поведінкою 
боржника та збитками; вина.

Відшкодування збитків застосовується 
як майнова санкція, виходячи з аналізу від-
повідних статей ГК та інших нормативно-
правових актів:

у відносинах купівлі-продажу між  –
суб’єктами господарювання;
у відносинах комерційного посе- –
редництва (агентської діяльності);
за невиконання або неналежне ви- –
конання зобов’язань за договором 
підряду на капітальне будівництво 
винна сторона сплачує штрафні 
санкції, а також відшкодовує другій 
стороні збитки (зроблені другою 
стороною витрати, втрату або по-
шкодження її майна, неодержані до-
ходи) в сумі, не покритій штрафни-
ми санкціями, якщо інший порядок 
не встановлено законом.

Чинним господарським законодав-
ством передбачаються й інші випадки 
відшкодування збитків суб’єктами госпо-
дарювання [21, 273].

Крім відшкодування збитків у дого ворі 
може також зазначатися неустойка, що 
виражається пенею або штрафом. Пеня 
встановлюється у процентному відношенні 
до суми порушеного зобов’язання і стягу-
ється за кожний день або за інший період 
[7, 270–272].

Відповідно до ст. 230 ГК України 
штрафними санкціями визнаються госпо-
дарські санкції у вигляді грошової суми 
(неустойка, штраф, пеня), яку учасник гос-
подарських відносин зобов’язаний сплати-
ти у разі порушення ним правил здійснення 
господарської діяльності, невиконання або 
неналежного виконання господарського 
зобов’язання [15, 26].

Законом України “Про відповідаль-
ність за несвоєчасне виконання грошових 
зобов’язань” від 22 листопада 1996 р. 
(ст. 3) встановлено, що розмір пені, вста-
новленої в договорі, обчислюється від 
суми простроченого платежу, та не може 
перевищувати подвійної облікової ставки 
Національного банку України, що діяла 
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в період, за який сплачується пеня. 
При застосуванні цього Закону вико-
ристовуються різні методики розрахунку 
пені, проте порядок цього розрахунку, 
передбачений у вищезазначеному Зако-
ні, не дуже зручний, оскільки облікова 
ставка змінюється досить часто, за чим 
слід ретельно слідкувати, і тому, при 
визначенні розміру пені з урахуванням 
вимог цього Закону виникають певні 
труднощі для договорів поставки, але 
сторони можуть передбачити тверді 
збитки і в інших видах договорів. Так, 
п. 5 ст. 225 ГК встановлено, що сторони 
господарського зобов'язання мають право 
за взаємною згодою заздалегідь визначити 
погоджений розмір збитків, що підляга-
ють відшкодуванню, у твердій сумі або 
у вигляді відсоткових ставок залежно 
від обсягу невиконання зобов’язання чи 
строків порушення зобов’язання сторо-
нами [7, 272].

Неустойка є різновидом штрафної еко-
номічної санкції, розмір якої визначається 
законом або договором у процентному 
відношенні до суми невиконаної частини 
зобов’язання [13, 427].

Існує чотири види неустойки:
залікова • неустойка, при якій збитки 
відшкодовуються в частині, не по-
критій неустойкою. Застосовується 
цей вид неустойки в тих випадках, 
коли ані договір, ані закон нічого не 
говорить про характер неустойки;
штрафна • неустойка передбачає мож-
ливість стягнення збитків у повній 
сумі понад неустойку; 
виключна • неустойка передбачає стяг-
нення тільки неустойки;
альтернативна • неустойка, коли 
за вибором кредитора можуть бути 
стягнуті або неустойка, або збитки. 

Стягнення штрафних санкцій. Роз-
мір штрафних санкцій визначається в 
твердій сумі або у відсотках до вартості 
продукції, робіт, послуг і передбачається 
переважно договором. Водночас, спе-
ціальним законодавством, що регулює 
окремі види господарських зобов’язань, 
можуть в імперативному порядку встанов-

люватися розміри штрафних санкцій за 
певні правопорушення. Так, наприклад, 
транспортними статутами і кодексами 
передбачені розміри штрафних санкцій 
за прострочення доставки вантажів, які 
не можуть бути змінені за згодою сторін. 
Штраф, на відміну від пені, нараховуєть-
ся та стягується одноразово.

Оперативно-господарські санкції 
виконують запобіжну функцію і мають на 
меті припинення порушення виконання 
господарських зобов’язань та недо-
пущення або мінімізацію їх негативних 
наслідків. Оперативно-господарські санк-
ції застосовуються незалежно від вини 
суб’єкта, який порушив господарське 
зобов’язання. У господарських договорах 
сторони, відповідно до ст. 236 ГК, можуть 
передбачати використання таких видів 
оперативно-господарських санкцій:

одностороння відмова від виконання • 
свого зобов’язання управненою сто-
роною, із звільненням її від відпо-
відальності за це – у разі порушення 
зобов’язання другою стороною;
відмова від оплати за зобов’я-• 
з а н  н я м ,  я к е  в и к о н а н е 
на леж ним чином або достроково ви-
конане боржником без згоди другої 
сторони;
відстрочення відвантаження про-• 
дукції чи виконання робіт внаслідок 
прострочення виставлення акреди-
тива платником, припинення видачі 
банківських позичок тощо;
в і д м о в а  у п р а в н е н о ї  с т о р о н и • 
зобов’язання від прийняття подаль-
шого виконання зобов’язання, по-
рушеного другою стороною, або 
повернення в одно сторонньому 
порядку виконаного кредитором за 
зобов’язанням (списання з рахунку 
боржника в безакцептному порядку 
коштів, сплачених за неякісну про-
дукцію тощо);
встановлення в односторонньо-• 
му порядку на майбутнє додатко-
вих гарантій належного виконання 
зобов’язань стороною, яка порушила 
зобов’язання: зміна порядку оплати 
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продукції (робіт, послуг), переведення 
платника на попередню оплату про-
дукції (робіт, послуг) або на оплату 
після перевірки їх якості тощо;
відмова від встановлення на майбутнє • 
господарських відносин із стороною, 
яка порушує зобов’язання.

Сторони можуть передбачити у дого-
ворі також інші оперативно-господарські 
санкції.

Підставою для застосування опера-
тивно-господарських санкцій є факт по-
рушення господарського зобов’язання 
другою стороною. Оперативно-госпо-
дарські санкції застосовуються стороною, 
яка потерпіла від правопорушення, у 
позасудовому порядку та без попередньо-
го пред'явлення претензії порушнику 
зобов’язання.

Якщо сторона не згодна із застосу-
ванням до неї оперативно-господарської 
санкції, вона може звернутися до суду 
із заявою про її скасування та про від-
шкодування збитків, завданих її засто-
суванням.

Крім того, до суб’єктів господарюван-
ня за порушення ними правил здійснення 
господарської діяльності застосовуються 
адміністративно-господарські санкції. 
Відповідно до ст. 238 ГК, за порушення 
встановлених законодавчими актами 
правил здійснення господарської ді-
яльності до суб’єктів господарювання 
можуть бути застосовані уповноваже-
ними органами державної влади або 
органами місцевого самоврядування 
адміністративно-господарські санкції, 
тобто заходи адміністративно-правового 
або майнового характеру, спрямовані на 
припинення правопорушення суб’єкта 
господарювання та ліквідацію її на-
слідків. Так, органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування 
відповідно до своїх повноважень та у 
порядку, встановленому законом, можуть 
застосовувати до суб’єктів господарю-
вання такі адміністративно-господарські 
санкції: вилучення прибутку (доходу); 
адміністративно-господарський штраф; 
стягнення зборів (обов’язкових плате-

жів); зупинення операцій за рахунками 
суб’єктів господарювання; застосу-
вання антидемпінгових заходів; припи-
нення експортно-імпортних операцій; 
застосування індивідуального режиму 
ліцензування; зупинення дії ліцензії 
(патенту) на здійснення суб’єктом гос-
подарювання певних видів господарської 
діяльності; анулювання ліцензії (патен-
ту) на здійснення суб’єктом господа-
рювання окремих видів господарської 
діяльності; обмеження або зупинення 
діяльності суб’єкта господарювання; 
скасування державної реєстрації та лік-
відація суб’єкта господарювання; інші 
адміністративно-господарські санкції, 
встановлені законодавством.

Відповідно до ч. 4 ст. 217 ГК госпо-
дарські санкції застосовуються у встанов-
леному законом порядку за ініціативою 
учасників господарських відносин, а 
адміністративно-господарські санкції – 
уповноваженими органами державної 
влади або органами місцевого самовря-
дування [7, 270, 276].

Адміністративно-господарські санкції 
можуть бути класифіковані залежно від 
конкретної сфери порушення законо-
давства: ліцензування та патентування 
окремих видів господарської діяльності; 
застосування реєстраторів розрахункових 
операцій у сфері торгівлі, громадського 
харчування та послуг; ціни та ціноут-
ворення; реклама; захист економічної 
конкуренції; захист від недобросовісної 
конкуренції; природні монополії; місто-
будування; захист прав споживачів; опо-
даткування; використання та обіг готівки 
і валюти; цінні папери тощо [17, 77].

Як висновок можна зазначити, що 
створення механізму господарської відпо-
відальності є необхідною умовою станов-
лення і подальшого розвитку ринкового 
середовища, регулювання господарських 
відносин. Підвищення ролі цієї відпо-
відальності в системі економічних пра-
вових методів управління визначається 
великою мірою її функціями та комплек-
сним впливом на економічну і правову 
поведінку господарюючих суб’єктів, до-
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сягнення узгодженості, збалансованості 
та організованості в системі виробничих, 
виконання взаємних зобов’язань як між 
рівноправними суб’єктами господарю-
вання та органами виконавчої влади, на 
забезпечення взаємозв’язку господарських 

управлінських інтересів на одержання ви-
соких кінцевих результатів виробництва, 
запобігання і максимально можливе від-
шкодування державі та господарюючим 
суб’єктам економічних збитків [19, 7].
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резЮме 
Господарсько-правова відповідальність – це різні за формою методи впливу 

на економічні за змістом інтереси суб’єкта господарювання (правопорушника). У 
функціональному відношенні така відповідальність покликана стимулювати належне ви-
конання господарських та інших зобов’язань, про що йтиметься в статті, яка насамперед 
визначає основні засади господарсько-правової відповідальності, підстави та межі, на 
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яких вона ґрунтується, її особливості, види та міра відповідальності , яка передбачена за 
неналежне виконання господарських зобов’язань.

SUMMARY 
Economic-law responsibility is a complex of different methods of influence on the economic 

interests of the subject of business (transgressor). In the functional meaning such responsibility 
is called to stimulate fulfilling the economic and other duties properly. It is the matter of this 
article, which first of all defines mane principles of economic-law responsibility, foundations 
and limits, on which it is based, its particularities, kinds and limits of responsibility, specified 
for undue fulfilling economic duties.

рекомендовано кафедрою 
цивільного, господарського права та процесу 

Подано 26.05.08
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Майбутнє нашої країни, поза сумнівом, 
бачиться в Європейському Союзі, проте є 
ряд чинників, які ускладнюють інтеграцію 
України в ЄС. Однією із таких причин є 
невідповідність українського законодавства 
у сфері інтелектуальної власності анало-
гічним нормам та правилам, прийнятим у 
європейському співтоваристві. Безумовно, 
за останнє десятиріччя в Україні зроблена 
велика законодавчо-адаптаційна робота, 
проте для досягнення мети потрібно ще 
зробити чимало. У цьому контексті на осо-
бливу увагу заслуговує дослідження фір-
мового найменування як одного із об’єктів 
права інтелектуальної власності.

Питання фірмового (комерційного) на-
йменування є доволі складним як у теорії 
цивільного права, так і на практиці вико-
ристання та охорони цього об’єкта права 
інтелектуальної власності. Це зумовлено 
рядом причин, основною з яких є відсут-
ність чіткого, уніфікованого законодавчого 
регулювання фірмових найменувань не 
тільки в Україні, але й у країнах Європей-
ського Союзу.

Дослідження різних аспектів права 
інтелектуальної власності здійснювалось 
у роботах М.М. Агаркова, Ч.Н. Азімова, 
І.А. Безклубого, Д.В. Бобрової, Т.В. Боднар, 
Є.Н. Данилової, І.І. Дахна, О.В. Дзери, 
А.С. Довгерта, О.І. Камінки, Ю.М. Ка-
піци, В.М. Коссака, Н.С. Кузнєцової, 

В.В. Луця, Р.А. Майданика, О.А. Підопри-
гори, О.О. Підопригори, В.В. Розенберга, 
Н.О. Саніахметової, І.В. Спасибо–Фатєєвої, 
О.Д. Святоцького, О.П. Сергєєва, Є.О. Су-
ханова, Є.О. Харитонова, Я.М. Шевченко, 
Г.Ф. Шершеневича та ін. Разом з тим 
проблема регулювання фірмових найме-
нувань у порівняльному аспекті згідно із 
законодавством України та країн ЄС є мало 
дослідженою.

В Європейському Союзі правила ви-
користання фірмового найменування вста-
новлені Паризькою конвенцією про охорону 
промислової власності від 20 березня 
1883 р., Угодами ТРІПС, опосередковано 
через директиви ЄС стосовно торговельних 
марок. Зокрема, в п. 2 ст. 1 Паризької кон-
венції про охорону промислової власності 
об’єктами охорони промислової власності 
визнаються в тому числі й фірмові найме-
нування [6, 3]. У конвенції закріплений 
принцип охорони фірмових найменувань 
в усіх країнах Союзу без обов'язкового по-
дання заявки чи реєстрації і незалежно від 
того, чи є воно частиною товарного знака. 
Таким чином, реєстрація фірмового найме-
нування є факультативною, акцент робиться 
на фактичне використання. Це положення 
закріплено в законодавстві більшості країн 
Європейського Союзу. Зокрема, законо-
давство Австрії не передбачає реєстрацію 
фірмових найменувань. При реєстрації ком-
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паній регіональними комерційними судами 
проводиться обмежена перевірка з іншими 
найменуваннями компаній, зареєстровани-
ми в цьому самому суді.

Подібне регулювання фірмових найме-
нувань є у Франції. Зокрема, французьке 
законодавство у сфері фірмових наймену-
вань розділяє найменування корпорацій 
(dénomination sociale) та фірмове найме-
нування (nom commercial). Найменування 
корпорації є офіційним та юридичним 
ім’ям корпорації і не може бути змінено 
при користуванні за винятком зміни даних 
у статутних документах. Право на фірмове 
найменування виникає внаслідок його ви-
користання. 

Французьке законодавство передбачає 
два способи реєстрації фірмових наймену-
вань: перший спосіб – внесення до торгових 
реєстрів, що ведуться комерційними суда-
ми; другий – шляхом реєстрації фірмового 
найменування як торгової марки [7, 323]. 

Охорона найменувань корпорації та 
фірмових найменувань передбачається 
лише в межах певної території, за винятком 
випадку, що найменування є відомим у всій 
країні. При реєстрації компаній або вне-
сенні фірмового найменування до реєстрів 
перевірка як найменувань корпорацій, так і 
фірмових найменувань з раніше існуючими 
не здійснюється. 

У французькому законодавстві перед-
бачено, що торгова марка не може бути 
зареєстрована у випадку, коли є можливість 
сплутати її з уже існуючими найменуванням 
корпорації або з фірмовим найменуванням, 
що відомі на території Франції [11, 54].

У Великобританії на законодавчому 
рівні передбачено охорону як найменувань 
компаній (company names), так і бізнесових 
найменувань (business names). Питання ви-
користання найменувань у Великобританії 
регламентується законом “Про бізнесові 
найменування” від 1985 р. (Business Names 
Act) [8] та законом “Про компанії” від 
1985 р. (Companies Act) [10] , а також ін-
шими актами. 

Ці законодавчі акти чітко розмежовують 
найменування суб’єктів господарювання 
на фірмові (бізнесові) найменування та 

найменування компаній. Фірмовими (бізне-
совими) найменуваннями у Великобританії 
вважають ті найменування, які викорис-
товуються для ведення бізнесу будь-яким 
суб’єктом господарювання і є відмінними 
від власного найменування компанії. При-
кладом такого розмежування може слугу-
вати компанія “XYZ Limited”, яка здійснює 
свою бізнесову діяльність під фірмовим 
ім’ям “Fish Antiques” [9].

Фірмове (бізнесове) найменування 
може бути виражено у будь-якій назві чи 
позначенні з урахуванням того, що для 
використання певних слів законодавством 
передбачено отримання дозволу компетент-
них органів. Зокрема, для застосування слів 
“Британський”, “Англія”, “Англійський”, 
“Європейський”, “Великобританія”, «Між-
народний», “Ірландія”, “Ірландський”, 
“Об’єднане Королівство”, а також наймену-
вань, що вказують належність до уряду або 
місцевих урядових установ та інших визна-
чених законом слів, необхідно отримати до-
звіл Державного секретаря з питань торгівлі 
та промисловості через спеціальні установи 
Дому компаній (Companies House), що на-
дається за умови, якщо власником бізнесу є 
резидент Великобританії, а бізнес є провід-
ним у відповідній галузі. Детальний пере-
лік таких слів і буквосполучень міститься 
в буклеті Sensitive Words and Expressions, 
який ведеться Реєстраційною палатою. На 
практиці при створенні компанії зацікавлені 
особи у зв’язку з бажанням використати ті 
чи інші слова і буквосполучення в своєму 
найменуванні консультуються з Реєстра-
ційною палатою Великобританії (Business 
Names Section). 

На відміну від фірмових найменувань у 
найменуваннях компаній обов’язково пови-
нна бути зазначена організаційно-правова 
форма і саме тому таке найменування пови-
нно закінчуватись відповідно на “Limited”, 
“Unlimited”, “Public Limited Company” або 
їх абревіатури, “commonhold association 
limited” або “RTM company limited”.

Варто зауважити, що під дію закону “Про 
бізнесові найменування” від 1985 р. (Business 
Names Act) підпадають не усі суб’єкти госпо-
дарювання, а лише деякі, зокрема :
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а) компанії, що здійснюють свою діяль-
ність під фірмовим найменуванням, яке не 
є найменуванням корпорацій;

б) товариства, які не працюють під 
іменем усіх партнерів;

в) фізичні особи, що займаються під-
приємницькою діяльністю не під своїм 
ім’ям.

Як наслідок, усі ці категорії осіб зобов’я-
зані дотримуватися правил розкриття інфор-
мації при здійсненні своєї підприємницької 
діяльності, яка полягає в тому, що такі особи 
зобов’язані відповідно до їх правового стату-
су вказувати або найменування корпорації, 
або найменування кожного партнера, або 
індивідуальне ім’я особи, а також стосовно 
кожної зазначеної особи – адресу для на-
правлення кореспонденції:

у місцях, де здійснюється бізнес і є  –
контакти з покупцями та постачаль-
никами; у діловій кореспонденції; у 
письмових замовленнях відносно 
поставки товарів чи надання по-
слуг;
у рахунках і квитанціях;  –
у письмових вимогах щодо сплати  –
боргів за зобов’язанням [8].

Хоч даний закон прямо цього не перед-
бачає, але, очевидно, під його дію підпада-
ють і франчайзі, котрі за договором фран-
чайзингу отримують комплекс виключних 
прав, в який в тому числі входить бізнесове 
найменування. Як наслідок, франчайзі ви-
ступають у підприємницькій діяльності 
під фірмовим найменування франчайзера. 
Порушенням норм щодо розкриття цієї 
інформації тягне за собою як мінімум два 
негативні наслідки: по-перше, це є злочи-
ном, за який передбачено штраф у розмірі 
до 1000 фунтів; по-друге, недійсність тих 
договорів, які ці особи уклали без зазначен-
ня інформації, передбаченої положеннями 
“Закону про бізнесові найменування.”

Як і в більшості країн ЄС, у Великобри-
танії бізнесові найменування не підлягають 
реєстрації чи перевірці на відповідність 
ідентичним або схожим існуючим бізнесо-
вим найменуванням.

В Україні, на жаль, ніколи не було і 
зараз немає чіткого законодавчого регу-

лювання фірмових найменувань, способів 
їх використання та передачі. Протягом 
тривалого часу нормативно-правове ре-
гулювання фірмових найменувань здій-
снювалось через положення про фірму, 
затверджене постановою Ради Народних 
Комісарів Союзу РСР від 22 червня 1927 р., 
проте із прийняттям Цивільного та Гос-
подарського кодексів України згадане по-
ложення не застосовується. Зокрема, дане 
положення визначало, що право на фірму 
(комерційне найменування) полягало в 
праві виняткового користування фірмо-
вим найменуванням в угодах, на вивісках, 
в оголошеннях, рекламах, на бланках, 
на рахунках, на товарах підприємства, 
їх упаковках тощо. Також положенням 
передбачались імперативні вимоги щодо 
структури фірмового найменування, а саме 
у кожному фірмовому найменуванні по-
винні зазначатися предмет діяльності під-
приємства та його організаційно-правова 
форма. З прийняттям ЦК України замість 
права на фірму введено новий термін для 
українського законодавства – комерційне 
(фірмове) найменування, зокрема, у ч. 2 
ст. 90 зазначено: “Юридична особа, що 
є підприємницьким товариством, може 
мати комерційне (фірмове) найменуван-
ня”. Проте варто зауважити, що, ввівши 
в ЦК України даний термін, законодавець 
не дав йому визначення та практично не 
навів правових критеріїв, які б дозволяли 
відносити те чи інше позначення до ко-
мерційного найменування. Тут доречно 
згадати і погодитись із думкою відомого 
цивіліста А.І. Камінка, котрий зазначав, що 
відсутність у законодавчих актах загальних 
(ключових) визначень є істотним недоліком 
цивільних законів [3, 1].

На відміну від згаданого вище поло-
ження, до структури комерційного (фір-
мового) найменування в ЦК України не 
встановлено імперативної вимоги, що в 
комерційному найменуванні має відобра-
жатися організаційно-правова форма під-
приємницького товариства та інформація 
про характер його діяльності. Тому тепер 
є неможливим виділення у комерційних 
(фірмових) найменуваннях за чинним 
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українським законодавством двох частин: 
основної (корпусу фірми), до якої відносять 
відомості про організаційно-правову форму, 
тип і характер діяльності, та додаткову, до 
якої прийнято відносити специфічну назву 
суб’єкта господарювання, яка є необхідною 
для відмежування від інших. Зазначені ви-
моги згідно ЦК України є обов’язковими 
лише для найменування юридичної особи, 
яке обов’язково вказується в установчих 
документах усіх юридичних осіб і підля-
гає обов’язковому внесенню до єдиного 
державного реєстру. У теорії цивільного 
права є думки, які взагалі заперечують по-
діл найменувань на прості (найменування 
юридичної особи) та комерційні (фірмові 
найменування). Зокрема, на думку В. Го-
лофаєва, немає об’єктивних підстав для 
поділу найменувань на прості та фірмові. 
Він вважає, що “єдиним критерієм такого 
поділу є наявність чи відсутність мети 
отримання прибутку в діяльності юридич-
них осіб. Конкретні ж правові наслідки цієї 
класифікації стосовно фірмового найме-
нування фактично відсутні, більш того, їх 
просто не повинно бути. Деяка диференці-
ація в правовому регулюванні пов’язана з 
різною структурою і змістом найменувань 
юридичних осіб різних організаційно-
правових форм, цілком може бути здійснена 
без їхнього загального поділу на прості й 
фірмові” [1, 49]. Можна погодитись з В. Го-
лофаєвим, що критерієм поділу на фірмові 
та прості найменування є мета створення 
підприємницького товариства чи реєстра-
ції фізичної особи підприємцем, а саме: 
отримання прибутку. Явним недоліком ЦК 
України є те, що в ньому немає визначення 
найменування юридичної особи. Основною 
причиною такого розмежування є те, що 
найменування юридичної особи є невід-
чужуваним і лише воно повною мірою 
ідентифікує юридичну особу в цивільному 
обороті, в свою чергу як фірмове найме-
нування є об’єктом права інтелектуальної 
власності і крім індивідуалізації учасників 
цивільного обороту може передаватися 
іншій особі не тільки разом з цілісними 
майновим комплексом, якій це право на-
лежать, але й за договором франчайзингу. 

З огляду на це необхідно внести відповідні 
зміни у Цивільний кодекс України.

В Україні, як і в країнах ЄС, право 
на комерційне (фірмове) найменування є 
чинним з моменту першого використання 
цього найменування та охороняється без 
обов’язкового подання заявки на нього 
чи його реєстрації і незалежно від того, є 
чи не є комерційне найменування части-
ною торговельної марки (ч. 2 ст. 489 ЦК 
України). Саме тому варто погодитись з 
В.М. Коссаком, котрий вважає що “не зо-
всім коректним є положення ч. 2 ст. 159 
ГК України, що суб’єкт господарювання, 
комерційне найменування якого було 
включено до реєстру раніше, має пріори-
тетне право захисту перед будь-яким іншим 
суб’єктом, тотожне комерційне наймену-
вання якого включено до реєстру пізніше. 
І тому вирішуючи спір між суб’єктами 
господарювання про те, кому належить 
право на комерційне найменування, госпо-
дарський суд мав би виходити з того, який 
із суб’єктів раніше розпочав правомірне 
використання відповідного позначення” 
[4, 82]. Таким чином, перше використання 
комерційного найменування суб’єктом 
господарювання призводить до правової 
охорони цього найменування і як наслідок 
у даної особи виникають майнові права на 
це комерційне найменування. Враховуючи 
вище наведені аргументи, на законодавчому 
рівні потрібно чітко визначити мінімальні 
способи використання комерційного на-
йменування, а також передбачити охорону 
комерційного найменування лише в межах 
тієї території, де воно використовується і 
є відомим. Винятком є той випадок, коли 
комерційне найменування є відомим у всій 
країні, тоді відповідно правова охорона 
комерційного найменування поширюється 
на всю країну.

В українському законодавстві не зовсім 
чітко визначено коло суб’єктів, у яких ви-
никає право на комерційне найменування, 
а це в свою чергу зумовлює на практиці ряд 
проблем. Зокрема, до Вищого господар-
ського суду України звернулась молодіжна 
громадська організація, яка, посилаючись 
на приписи ст. 90, 489 ЦК України, ст. 33, 
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159 ГК України, ст. 3, 121 Закону України 
“Про об’єднання громадян” , статті 2 За-
кону України “Про молодіжні та дитячі 
громадські організації” просила скасувати 
рішення місцевого господарського суду та 
постанову апеляційного господарського 
суду, тим самим захистити своє комер-
ційне (фірмове найменування). Однак у 
своїй постанові Вищий господарський 
суд України справедливо зазначив, що до 
спірних відносин сторін у цій справі не 
можуть застосовуватись положення ч. 2 
ст. 90, ст. 489–491 ЦК України, ст. 33, 159 
ГК України, оскільки комерційні наймену-
вання можуть мати лише підприємницькі 
товариства, а не громадські організації [5]. 
І саме це стало однією із причин залишен-
ня Вищим господарським судом України 
касаційної скарги молодіжної громадської 
організації без задоволення.

У п. 2 ст. 90 ЦК України право на фірмо-
ве найменування надано лише юридичним 
особам, що є підприємницьким товари-
ством. Однак у ст. 489 ЦК України суб’єктом 
права на комерційне найменування визна-
чено особу. Ми погоджуємося з думкою 
В.М. Коссака про те, що таке визначення 
будь-якої особи (фізичної чи юридичної) 
суб’єктом права інтелектуальної власності 
на комерційне найменування є перебіль-
шенням, адже згідно ст. 2 ЦК України осо-
би можуть бути як фізичні, так і юридичні 
[4, 80]. Український законодавиць абсолют-
но правильно надав можливість фізичним 
особам-підприємцям мати комерційне на-
йменування. Це опосередковано передбаче-
но ст. 51 ЦК України, відповідно до якої до 
підприємницької діяльності фізичних осіб 
застосовуються нормативно-правові акти, 
що регулюють підприємницьку діяльність 
юридичних осіб, якщо інше не встановлено 
законом або не випливає із суті відносин. 
Також право фізичної особи-підприємця 
мати комерційне фірмове найменування не 
прямо передбачено ст. 1116 ЦК України, в 
якій визначено предмет договору комер-
ційної концесії як право на використання 
об’єктів права інтелектуальної власності 
(торговельних марок, промислових зразків, 
винаходів, творів, комерційних таємниць 

тощо), комерційного досвіду та ділової ре-
путації. В свою чергу сторонами в договорі 
комерційної концесії можуть бути фізична 
та юридична особи, які є суб’єктами під-
приємницької діяльності (ст. 1117 ЦК Укра-
їни). На відміну від Цивільного кодексу 
України в Господарському кодексі України 
абсолютно чітко у ст. 159 закріплено, що 
суб’єкт господарювання – юридична особа 
або громадянин підприємець може мати 
комерційне найменування. 

Аналогічні норми закріпленні в країнах 
Європейського Союзу. Так, ст. 17 Торгового 
кодексу Німеччини визначає фірму як ім’я 
комерсанта, під яким він здійснює свою ко-
мерційну діяльність. При цьому відповідно 
до ст. 1 Торгового кодексу під комерсантом 
розуміється як фізична, так і юридична 
особи, що займаються підприємницькою 
діяльністю [2, 8]. 

З огляду на вище наведене пропонуємо 
ч. 1 ст. 489 ЦК України викласти в наступній 
редакції:

правова охорона надається комерцій-
ному найменуванню, якщо воно дає мож-
ливість вирізнити одне підприємницьке 
товариство чи фізичну особу-підприємця 
з-поміж інших та не вводить в оману спо-
живачів щодо справжньої їх діяльності. 

Ч. 4 ст. 489 ЦК України доцільно ви-
класти в такій редакції:

підприємницькі товариства та фізичні 
особи-підприємці можуть мати однакові 
комерційні найменування, якщо це не вво-
дить в оману споживачів щодо товарів, які 
вони виробляють та (або) реалізовують, та 
послуг, які ними надаються.

Підсумовуючи проведене дослідження, 
можна з упевненістю сказати, що правове 
регулювання фірмових найменувань за 
законодавством України потребує ґрун-
товного доопрацювання та гармонізації з 
аналогічним законодавством країн ЄС. Для 
вирішення цього завдання в Україні варто 
прийняти окремий Закон “Про фірмові на-
йменування”, в якому доцільно: 

чітко визначити поняття комерцій- –
ного найменування;
встановити мінімальні способи ви- –
користання комерційного наймену-
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вання для отримання на цій підставі 
правової охорони;
передбачити охорону комерційного  –
найменування лише в межах тієї 
території, де воно використовується 
і є відомим, за винятком випадку, 
коли комерційне найменування є 
відомим у всій країні, тоді правова 
охорона комерційного найменування 
поширюється на всю країну.
закріпити так звані “чутливі” слова,  –
використання яких можливе лише з 
дозволу компетентних органів. 
визначити коло суб’єктів, котрі мо- –

жуть використовувати комерційне 
найменування, зокрема однозначно 
закріпити право на фірмове на-
йменування як підприємницьких 
товариств, так і фізичних осіб під-
приємців.

Основою для українського закону про 
фірмові найменування міг би стати закон 
Великобританії про фірмові найменування 
(закон про бізнес-найменування – Business 
Names Act, аналізований нами вище), як 
такий, що найбільш ґрунтовно закріплює 
правове регулювання фірмових наймену-
вань.
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резЮме
В статье исследована правовая регуляция фирменных наименований в странах ЕС 

и в Украине. В результате научного исследования определены недостатки украинского 
законодательства в сфере коммерческих (фирменных) наименований, а также выделены 
особенности правовой регуляции фирменных наименований в странах ЕС, которые 
целесообразно учесть украинским законодателям при принятии Закона Украины “О 
фирменных наименованиях”.
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SUMMARY
The article researches legal regulation of company names in the EU countries and Ukraine. 

As a result of scientific research we defined the defects of the Ukrainian legislation in the sphere 
of the commercial (firm) names and singled out peculiarities of the law regulation of company 
names in the EU countries, that should be taken into account by the Ukrainian legislators at an 
adoption of law of Ukraine “About Company names”.

рекомендовано кафедрою 
цивільного, господарського права та процесу

Подано 29.05.08

Т.В. Лопушанський

57



Кримінальний кодекс України (далі 
– КК), як і будь-який інший нормативно-
правовий акт, є соціально-обумовленим 
та визначається реальними потребами 
суспільства в правовому забезпеченні охо-
рони прав і свобод людини і громадянина, 
власності, громадського порядку та громад-
ської безпеки, довкілля, конституційного 
устрою держави від злочинних посягань, 
миру і безпеки людства, а також запобіганні 
злочинам.

Серед засобів, що застосовуються дер-
жавою в системному запобіганні злочинам, 
найсуворішим за своїм проявом є кримі-
нальне покарання, яке виступає наслідком 
злочину, а тому закон про кримінальну 
відповідальність не тільки визначає, які 
суспільно небезпечні діяння варто відне-
сти до злочинів, а й встановлює покаран-
ня за кожен з них [1, 3]. Але, як зазначає 
В.Т. Маляренко, різні види покарань та 
зміна їх характеру дедалі втрачають свою 
ефективність,  вплив на стан злочинності, 
яка росла і зростає в прискореному темпі 
[9, 399]. 

Факт соціальної неефективності пока-
рання досить показовий і змушує шукати 
шляхи його вдосконалення, оптимізації 
встановленої міри покарання за вчинений 
злочин. Відповідно до тлумачного словника 
української мови, оптимізація – це надан-
ня чому-небудь оптимальних, найбільш 
сприятливих властивостей, співвідношень 
(чи покращення характеристик системи). 
Під оптимальними властивостями в слов-
нику зазначаються такі, які є найкращими з 
можливих, найбільш відповідними певним 
умовам, вимогам [2, 677]. Говорячи про 
формування кримінально-правових норм, 
П.Л. Фріс зазначає, що оптимізація – це 
приведення системи кримінально-правових 
норм у максимальну відповідність із ре-
альними потребами суспільства [14, 18]. 
Тим більш це твердження стосується тієї 
частини кримінально-правової норми та 
частини статті КК, яка визначає вид і розмір 
покарання за злочин, передбачений диспо-
зицією КК, тобто санкції статей КК [7, 48]. 
По відношенню до них процес оптимізації 
перетворюється на процес встановлення 
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адекватності між злочином та мірою 
покарання, який має бути науково обґрун-
тованим для ефективного державного за-
побігання злочинам.

Проблеми оптимізації кримінально-
правової репресії, визначення адекватної 
міри покарання, побудови кримінально-
правових санкцій досліджувалися такими 
вченими, як П.П. Андрушко, М.І. Бажа-
нов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Т.А. Де-
нисова, А.П. Закалюк, М.Й. Коржан-
ський, О.М. Костенко, Л.М. Кривоченко, 
В.В. Мальцев, В.Т. Маляренко, В.М. Ма-
хінчук, М.І. Мельник, В.О. Навроцький, 
М.І. Панов, В.В. Сташис, В.Я. Тацій, 
В.М. Трубніков, П.Л. Фріс, О.Г. Фролова, 
М.І. Хавронюк та інші. Але не зважаючи 
на це, проблема оптимізації міри покарання 
за вчинений злочин залишається досить 
актуальною.

Метою цієї статті є розробка адекват-
ної міри покарання за вчинення злочину, 
передбаченого ст. 395 КК, як приклад вті-
лення пропозицій щодо оптимізації міри 
покарання, передбаченої в санкціях статей 
КК, у законодавчу та правозастосовну ді-
яльність.

Загальновідомо, що ефективність 
кримінальних покарань залежить від ефек-
тивності конструкції санкцій КК. Якою б 
досконалою не була система кримінальних 
покарань, ефективність її складових у за-
побіганні злочинам визначається не лише 
власними якостями, а й тим, наскільки на-
уково обґрунтовано, оптимально й якісно 
сформовано кримінально-правові санкції та 
передбачені ними вид і розмір покарання, 
тобто його міра [15, 121].

Про недосконалість встановленої за-
конодавцем міри покарання за вчинення 
злочину, перш за все, свідчить рівень 
рецидивної злочинності в країні. Так, у 
2005 р. серед усіх розслідуваних злочинів 
налічувалося 74 975, або 22,4 %, які вчинені 
особами, що раніше вчиняли злочини. В 
2006 р. зареєстровано 68 230 злочинів, 
вчинених особами, які раніше вчиняли 
злочини, що хоча й на 9,0 % менше, ніж у 
2005 р., але все одно свідчить про високу сус-
пільну небезпечність цього явища [5, 525]. Як 

стверджує А.П. Закалюк, рецидив злочинів 
є свідченням недосконалості функціону-
вання держави, її кримінальної політики, 
системи реагування на злочинні прояви, в 
тому числі і судової практики, кримінально-
виконавчої системи, запобігання рецидиву 
злочинів як і злочинності загалом. Рецидив 
злочинів свідчить про те, що держава не-
вміло реагує на них [5, 522], в тому числі, 
встановлюючи міру покарання в санкціях 
КК, які є недостатніми для виправлення 
особи, що вчинила злочин. 

Відповідно до філософського словника 
термін “адекватний” (від лат. adaequatus 
– зрівняний, рівний) означає  той, який 
є відповідним,  вірним, точним. В теорії 
пізнання термін “адекватний” слугує для 
вірного відбиття в уявленнях, поняттях 
й судженнях об’єктивних зв’язків і від-
ношень дійсності. У цьому разі істина ви-
значається як адекватність мислення буттю 
[13, 522]. З кримінально-правової точки 
зору, це означає відповідність між злочи-
ном та мірою покарання, що встановлює 
законодавець в конкретній санкції статті 
КК, а також призначення судом необхідної 
і достатньої міри покарання для особи, яка 
вчинила злочин.

У сучасному законодавстві про кри-
мінальну відповідальність не вживається 
такий термін як “адекватність покарання”. 
Але, з нашої точки зору, в ст. 372 КПК 
України “Невідповідність призначеного 
судом покарання ступеню тяжкості злочи-
ну та особі засудженого” говориться саме 
про необхідність обрання та призначення 
судом адекватного покарання. При цьому 
про неадекватне покарання відповідно до 
цього нормативно-правового акту, можна 
говорити лише в тому випадку, коли при-
значене судом покарання є невідповідним 
ступеню тяжкості злочину та особі винного 
як внаслідок м’якості, так і суворості по-
карання.

Аналізуючи названу кримінально-
процесуальну статтю, В.М. Махінчук 
приходить до висновку, що адекватність 
покарання – це відповідність призначе-
ного судом покарання особі злочинця та 
суспільній небезпеці вчиненого злочину 
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[10, 3]. Але ми вважаємо, що запропо-
нований В.М. Махінчуком термін більш 
стосується індивідуалізації покарання, 
бо встановлення адекватності між мірою 
покарання та суспільною небезпекою зло-
чину стосується визначення адекватності 
покарання на законодавчому рівні, тобто на 
рівні формування санкцій статей КК відпо-
відно до встановленої небезпеки злочину. 
А суд, виходячи з положень ст. 65 КК, при 
призначенні покарання враховує: 1) сту-
пінь тяжкості вчиненого злочину, особу 
винного та обставини, що пом’якшують та 
обтяжують покарання; 2) межі, встановлені 
у санкціях статті Особливої частини КК 
України; 3) положення Загальної частини 
КК. Очевидно, два останніх пункти перед-
бачають, що законодавець вже встановив 
адекватне покарання за певний злочин. І 
лише потім суд призначає покарання відпо-
відно до встановленої законодавцем адек-
ватної міри покарання, індивідуалізує його, 
враховуючи необхідні положення Розділу 
ХІ (по відношенню до неповнолітніх ще й 
положення ст. 103) Загальної частини КК, 
тобто відбувається процес індивідуалізації 
покарання. 

Зважаючи на це, вирок суду повинен 
бути таким, щоб призначене покарання від-
повідало вимогам раціональності й доціль-
ності з точки зору перспективи досягнення 
ним всіх встановлених законодавцем цілей, 
щоб, як зазначено в ч. 2 ст. 65 КК України, 
особі, яка вчинила злочин, було призначе-
не покарання, необхідне й достатнє для її 
виправлення та попередження нових зло-
чинів [4, 70]. Підставою ж для винесення 
такого вироку має бути санкція статті 
КК, побудована таким чином, щоб суд при 
призначенні покарання мав можливість 
встановити його співрозмірність по від-
ношенню до вчиненого злочину та особи 
винного.

В КК України існують два види санкцій: 
відносно-визначені, які мають один вид 
покарання і вказують його нижчу та вищу 
межі (наприклад, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 370, 
ст. 395), та альтернативні, в яких містяться 
вказівки на два або декілька видів осно-
вних покарань (наприклад, ст. 338, ч. 1 
ст. 339, ч. 3 ст. 364, ч. 1 ст. 370, ст. 394). В 

сучасних умовах необхідності підвищення 
ефективності запобігання злочинам пере-
вагу, з нашої точки зору, необхідно надавати 
альтернативним видам санкцій, бо, як свого 
часу зазначав М.С. Таганцев, в цьому разі 
“… законодавець призначає тільки види та 
межі покарання, найвищий та найменший  
його розмір, максимум і мінімум” [12, 81]. 
А суд, виходячи з обставин конкретної спра-
ви, індивідуалізує покарання та призначає 
його адекватну міру, у чіткій відповідності 
із положеннями Розділу ХІ (щодо неповно-
літніх, то й положеннями ст. 103) Загальної 
частини КК.

Враховуючи все зазначене вище, про-
понуємо переглянути санкцію ст. 395 КК 
“Порушення правил адміністративного 
нагляду”, відповідно до якої самовільне 
залишення особою місця проживання з 
метою ухилення від адміністративного 
нагляду, а також неприбуття без поважних 
причин у визначений строк до обраного 
місця проживання особи, щодо якої вста-
новлено адміністративний нагляд у разі 
звільнення з місць позбавлення волі, кара-
ються арештом на строк до шести місяців. 
З конструкції санкції стає зрозумілим, що 
вона є відносно визначеною. Максималь-
ний розмір покарання у виді арешту за цей 
злочин передбачений в санкції ст. 395 КК 
і дорівнює шести місяцям. При визначенні 
ж мінімального строку арешту необхідно 
звернутися до ч. ст. 60 КК, де передбачено 
його мінімальний розмір – один місяць. 
Таким чином, за вчинення злочину, перед-
баченого ст. 395 КК, суд може призначити 
покарання у виді арешту від одного до 
шести місяців.

Вважаємо, що за вчинення цього злочи-
ну недоцільним є призначення такого пока-
рання як арешт, бо як зазначав Ф. Ліст: “… 
немає нічого більш варварського, ніж зло-
употребление наказанием краткосрочным 
лишением свободы в случаях легких на-
рушений. Судье необходимо предоставить 
власть заменять тюремное заключение не-
сколькими днями работы, или выговором. 
Именно краткосрочное лишение свободы – 
беспрерывный поток соблазна, разносящий 
основы физиологической и нравственной 
заразы” [8, 40]. Тим більше, в ч. 2 ст. 51 
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Кримінально-виконавчого кодексу України 
закріплено, що на засуджених до арешту 
поширюються обмеження, встановлені 
кримінально-виконавчим законодавством 
для осіб, які відбувають покарання у виді 
позбавлення волі, що майже перетворює 
арешт у “міні-позбавлення волі” із всіма 
негативними як для особи, так для сус-
пільства і держави наслідками: проявами 
асоціальності, розбещеності, негативного 
відношення до органів державної влади і 
влади взагалі, презирства щодо законослух-
няних громадян тощо [3, 180].

Як зауважує Пленум Верховного Суду 
України, адміністративний нагляд встанов-
люється з метою запобігання вчиненню 
злочинів особами, які: а) засуджені до 
позбавлення волі за тяжкі злочини або за-
суджені два і більше разів до позбавлення 
волі за умисні злочини, якщо під час від-
бування покарання їх поведінка свідчила, 
що вони вперто не бажають стати на шлях 
виправлення і залишаються небезпечними 
для суспільства; б) засуджені до позбавлен-
ня волі за тяжкі злочини або засуджені два і 
більше разів до позбавлення волі за умисні 
злочини, якщо вони після відбування пока-
рання або умовно-дострокового звільнення 
від покарання, незважаючи на попереджен-
ня органів внутрішніх справ, систематично 
порушують громадський порядок і права 
інших громадян, вчиняють інші правопору-
шення; в) засуджені до позбавлення волі за 
один із злочинів, пов’язаних із незаконним 
обігом наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів [11, 327].

Виходячи із характеристики осіб, до 
яких застосовується адміністративний 
нагляд, стає зрозумілим, що до перших 
двох груп застосування державою ізоля-
ції від суспільства не надало позитивних 
результатів виправлення чи, можливо, вже 
призвело до виключення людини із суспіль-
ного спілкування. Особи ж, які входять до 
третьої групи, в більшості випадків самі 
потребують допомоги та лікування [5, 444]. 
Тому застосування до них короткострокової 
ізоляції від суспільства, на нашу думку, не 
надасть позитивних результатів. Зазначені 
категорії осіб потребують постійної, ре-
тельної уваги до себе з боку суспільства та 

держави [6, 42]. Але держава відмежовуєть-
ся від виконання виховної функції, встанов-
люючи знову ж таки ізоляцію цих осіб від 
суспільства, наслідки якої з самого початку 
вступають у протиріччя з необхідністю їх 
повернення до нормального життя. 

Тому, з нашої точки зору, доцільніше 
буде не ізольовувати особу від суспільства, 
а передбачити за порушення правил адмі-
ністративного нагляду покарання у виді 
громадських робіт, що, безумовно, надасть 
можливості спрямувати зусилля держави 
та громади на індивідуальну роботу із за-
судженими, які потребують допомоги, та 
скоротити витрати державних коштів на їх 
утримання.

Виконання засудженим у вільний від 
роботи чи навчання час безоплатних сус-
пільно корисних робіт, вид яких визначають 
органи місцевого самоврядування (напри-
клад, прибирання та оформлення парків, 
садів, скверів, вулиць, насадження дерев, 
розбивка садів та квітників, фарбування та 
ремонт парканів, надання допомоги хворим, 
робота в клубах для пенсіонерів, участь у 
реалізації програм місцевого розвитку) буде 
адекватним злочину, передбаченому ст. 395 
КК. В разі ж ухилення особи і від відбування 
громадських робіт – вчинення нею злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 389 КК, – до неї може 
бути застосовано покарання у виді арешту 
строком до шести місяців або обмеження 
волі на строк до трьох років. Саме такий 
порядок застосування покарання відповіда-
тиме вимогам його адекватності.  

Таким чином, необхідно зазначити, що 
удосконалення кримінально-правового за-
конодавства в питанні визначення адекват-
ної міри покарання сприятиме підвищенню 
ефективності виконання та відбування 
покарань з метою захисту інтересів особи, 
суспільства і держави в цілому шляхом 
створення умов для виправлення засудже-
них, запобігання вчиненню нових злочинів 
як засудженими, так і іншими особами. А 
тому вбачається доцільним поставити на 
обговорення питання про зміну санкції 
ст. 395 КК України та викладення її у на-
ступній редакції: “караються громадськи-
ми роботами на строк до двохсот сорока 
годин”. 
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резЮме 
В статье рассматриваются вопросы оптимизации меры наказания, предусмотренной 

санкциями норм Уголовного кодекса Украины. Поднимается вопрос определения адекват-
ности наказания на законодательном уровне. Выносятся на обсуждение предложения по 
совершенствованию санкций некоторых норм Уголовного кодекса.

SUMMARY
The article is considered questions to optimization of the measure of the punishment, 

provided sanction of the rates a Criminal code of Ukraine. Rises the question of the determination 
to adequacy of the punishment on legislative level. They аre stood on discussing the offer on 
improvement sanction some rates of the Criminal code.
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Згідно зі статистичними даними, кіль-
кість осіб віком 10–19 років збільшується 
[4]. І питання юридичної відповідальності 
даної вікової групи на сьогодні постає 
дуже гостро. Так, у своєму звіті про судову 
практику у справах про злочини неповно-
літніх станом на 2003 р. Судова палата у 
кримінальних справах Верховного суду 
України відзначила про стан злочинності 
неповнолітніх, що “рівень криміналізації 
у підлітковому середовищі залишається 
високим... Порівняно з 1993 р., тобто за 
10 років, кількість засуджених неповно-
літніх збільшилася на третину (+37,8 %). 
У структурі злочинності серед неповно-
літніх крадіжок стало менше, натомість 
збільшилася кількість тяжких та особливо 
тяжких злочинів... Однією з причин вчи-
нення злочинів є п’янство неповнолітніх. У 
стані алкогольного сп’яніння вчинив злочин 
кожен шостий засуджений підліток. Їх кіль-
кість збільшилася минулого року на 11,5 %. 
Підліткова злочинність молодшає. Кожний 
третій підліток вчинив злочин у віці 14–15 
років. У зв’язку з цим набирає гостроти 
проблема вчинення злочинів дітьми у віці 
від 11 до 14 років” [16]. 

Хоча “темпи зростання злочинності 
останні роки призупинено (у 2006 році за 
вчинення злочинів було засуджено 13 939 
неповнолітніх, що на 20,6 % менше ніж у 
2005, та на 24,2 % менше, ніж у 2002 році), 

здебільшого це пояснюється досить зна-
чним скороченням рівня народжуваності, 
хоча у цілому як коефіцієнт інтенсивності 
злочинності неповнолітніх у центральних 
регіонах та великих містах, так і коефіцієнт 
злочинної активності неповнолітніх зали-
шаються досить високими” [1, 1]. Кількість 
злочинів у 2007 році менша, ніж у 2006 
[12], але про повне її викорінення не може 
і йти мови, адже скільки буде існувати люд-
ство, стільки буде злочинність, ми можемо 
лише по мірі можливостей її зменшувати. 
Статистичні дані лише підтверджують ак-
туальність нашого дослідження і вимагають 
ґрунтовного теоретичного аналізу ситуації, 
що склалася. 

Оскільки українському кримінально-
му законодавству притаманний певний 
монізм, то це полегшить наше завдання: 
згідно з ч. 1 ст. 3 КК України, будемо ви-
користовувати за основу виключно КК 
України 2001 року, який ґрунтується на 
Конституції України та загальновизнаних 
принципах і нормах міжнародного права. 
У ч. 2 ст. 22 КК України передбачено, що 
кримінальній відповідальності може бути 
піддана особа з 14 років за такі злочини: 
умисне вбивство (ст. 115–117), посягання 
на життя державного чи громадського ді-
яча, працівника правоохоронного органу, 
члена громадського формування з охорони 
громадського порядку і державного кордону 

О. Сапожнікова, 
аспірантка 
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або військовослужбовця, судді, народного 
засідателя чи присяжного у зв’язку з ді-
яльністю, пов’язаною з наданням правової 
допомоги, представника іноземної держави 
(ст. 112, 348, 379, 400, 443), умисне тяжке 
тілесне ушкодження (ст. 121, ч. 2 ст. 345, 
346, 350, 377, 398), умисне середньої тяжко-
сті тілесне ушкодження (ст. 122, ч. 2 ст. 345, 
346, 350, 377, 398), диверсію (ст. 113), 
бандитизм (ст. 257), терористичний акт 
(ст. 258), захоплення заручників (ст. 147 і 
349), зґвалтування (ст. 152), насильницьке 
задоволення статевої пристрасті неприрод-
ним способом (ст. 153), крадіжку (ст. 185, 
ч. 1 ст. 262, 308), грабіж (ст. 186, 262, 308), 
розбій (ст. 187, ч. 3 ст. 262, 308), вимагання 
(ст. 189, 262, 308), умисне знищення або 
пошкодження майна (ч. 2 та 3 ст. 399), по-
шкодження шляхів сполучення і транспорт-
них засобів (ст. 277), угон або захоплення 
залізничного рухомого складу, повітряного, 
морського чи річкового судна (ст. 278), не-
законне заволодіння транспортним засобом 
(ч. 2, 3 ст. 289), хуліганство (ст. 296). Пере-
лік їх є вичерпним.

У зв’язку зі сказаним, у нас є наступна 
пропозиція, що потребує глибокого на-
укового дослідження: зменшити вік кримі-
нальної відповідальності з 14 до 11 років 
за злочини, що передбачені ч. 1 ст. 115, 
пп. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 ч. 2 ст. 115 
КК України, і закріпити дану пропозицію у 
ч. 3 ст. 22 КК України.  

Група злочинів, за які ми вважаємо 
можна зменшити вік кримінальної відпо-
відальності з 14 до 11 років, записана у II 
Розділі “Злочини проти життя та здоров’я 
особи” таким чином: ч. 1 ст. 115 – вбив-
ство, тобто умисне протиправне заподіяння 
смерті іншій людині; п. 1 ч. 2 – убивство 
двох або більше осіб; п. 2 ч. 2 – убивство 
малолітньої дитини або жінки, яка завідомо 
для винного перебувала у стані вагітності; 
п. 4 ч. 2 – убивство, вчинене з особливою 
жорстокістю; п. 5 ч. 2 – убивство, вчинене 
способом, небезпечним для життя багатьох 
осіб; п. 6 – убивство з корисливих мотивів; 
п. 8 ч. 2 – убивство особи чи її близького 
родича у зв’язку з виконанням цією особою 
службового або громадського обов’язку; 

п. 9 ч. 2 – убивство з метою приховати ін-
ший злочин або полегшити його вчинення; 
п. 10 ч. 2 – убивство, поєднане із зґвалту-
ванням або насильницьким задоволенням 
пристрасті неприродним способом; п. 12 
ч. 2 – убивство, вчинене за попередньою 
змовою групою осіб; п. 13 ч. 2 – убивство, 
вчинене особою, яка раніше вчинила 
умисне вбивство, за винятком вбивства, 
передбаченого статтею 117 цього Кодексу 
(ми зазначили тут тільки статтю 117, бо 
висловлюємо необхідність виключити 
ст. 116 із переліку, даного у ч. 2 ст. 22 
КК України, а посилання на ст. 118 тут є 
недоречним у зв’язку з тим, що дана стаття 
не зазначається взагалі у переліку злочинів, 
передбачених ч. 2 ст. 22 КК України, та не 
будемо зупинятися на цьому детально). 

Ще один цікавий момент. У зв’язку із 
формулюванням ч. 1 ст. 115 КК України, 
ст. 119 КК України (вбивство через нео-
бережність) нині викликає багато супереч-
ливих думок серед науковців. Наприклад, 
М.І. Хавронюк відмітив, що “на відміну 
від КК України, у КК Росії (статті 105–108) 
і КК Білорусі (статті 139–143) вбивство, 
тобто навмисне заподіяння смерті іншій 
людині, вже за назвою чітко відмежовується 
від заподіяння смерті через необережність 
(відповідно, ст. 109 і ст. 144). Як зазначає 
В.К. Грищук, якщо “розшифрувати” ст. 119 
КК України з урахуванням визначеного у 
ч. 1 ст. 115 КК України поняття “вбивство”, 
то її ч. 1 матиме такий вигляд: “умисне 
протиправне заподіяння смерті іншій 
людині, вчинене через необережність”. 
Аналогічне зауваження робить М.Й. Кор-
жанський. Відзначаючи у ст. 119 КК як 
недолік у частині використання терміна 
“вбивство”, В.М. Мамчур констатує, що 
таке кримінально-правове формулювання 
суперечить правилам законодавчої техніки, 
оскільки не можна, визначивши вбивство як 
умисне протиправне заподіяння смерті ін-
шій людині, в подальшому використовувати 
цей термін для позначення необережного ді-
яння. Погоджуючись в принципі з цим під-
ходом, зазначимо, що проблема тут полягає 
не стільки в правилах законодавчої техніки, 
скільки у різному правовому змісті двох 
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зазначених кримінально-правових явищ. 
Для обох характерним є один вид суспільно 
небезпечного наслідку – смерті людини, але 
діяння які призводять до нього, є істотно 
різними. Власне останнє, а не правила за-
конодавчої техніки є визначальним щодо 
недопустимості позначення позбавлення 
життя з необережності терміном “вбивство” 
[17, 651–652]. Дану думку висловлюють у 
своїх працях С.С. Яценко і С.Д. Шапченко 
[11, 217], О.Ф. Бантишев та В.С. Картав-
цев [10, 274], а також у радянські часи – 
М.Д. Шаргородський, А.М. Трайнін [15, 20] 
та інші. Наприклад, А.В. Байлов пропонує 
виключити із назв статей 115, ч. 2 ст. 115, 
117, 118 КК України слово “умисне” [2, 16]. 
Ми погоджуємося із викладеними позиція-
ми, а саме щодо неможливості назви діяння, 
яке призводить до позбавлення життя з нео-
бережності, терміном “вбивство”, і це дає 
нам підстави стверджувати можливість пе-
редбачити у кримінальному законодавстві 
(у ч. 2 ст. 22 КК України), що особи несуть 
кримінальну відповідальність за вбивство, 
без вказівки на умисне.

Загалом, вбивство – це, на нашу думку, 
найтяжчий із усіх злочинів, які передбаче-
ні КК України. Це пов’язано не з тим, що 
воно з кримінально-правової точки зору 
є особливо тяжким злочином, а з позицій 
цінності людського життя, як такого. Люд-
ське життя – це дар, який ніхто не вправі 
відібрати. А результат даного злочину 
невідворотний, й компенсувати якимось 
чином втрату неможливо. Якщо говорити 
юридичною термінологією, то життя, на 
думку більшості науковців, є об’єктом 
такого складу злочину, як вбивство (як про-
стого так і кваліфікованого). Але цей підхід 
не єдиний, наприклад, М.Й. Коржанський 
зазначає: “Твердження про те, що життя і 
здоров’я людини виступає в кримінальному 
праві як самостійні об’єкти незалежно від 
того, носієм яких суспільних відносин вони 
є, слід визнати необґрунтованим... життя в 
біологічному значенні і життя як об’єкт зло-
чину не збігаються, не відповідають один 
одному, оскільки немає суспільних відно-
син, що охороняють це життя” [7, 84–85]. 
На думку В.О. Навроцького, і ми погоджує-

мося із нею, об’єктом вбивства є “суспільні 
відносини, які виникають з приводу недо-
торканності життя іншої людини” [9, 8].

Ще кілька століть тому за вбивство 
можна було розплатитися грошовим еквіва-
лентом, зауважимо, легально: “Якщо уб’ють 
княжого мужа під час розбою, а вбивцю не 
шукають, то платити верву 80 гривень тій 
верві, в якій голова убитого лежить, а коли 
простолюдин, то 40 гривень” [14]. Та по-
карання у сучасному розумінні  не лише 
направлене на повернення якихось матері-
альних благ, а більше зроблено акцент на 
принцип справедливості й відповідальності 
за скоєне, з наданням злочинцю в умовах 
ізоляції від суспільства можливості усві-
домити вчинене та виправити свій напрям 
життя у позитив, не вчиняючи подібного у 
майбутньому.  

Повернемося ж до нашої характеристи-
ки. Для даної категорії злочинів (простих 
та кваліфікованих вбивств) характерним 
є те, що в об’єктивну сторону входять три 
обов’язкові ознаки: “а) діяння, що полягає 
в посяганні на життя іншої людини; б) на-
слідку – настання біологічної смерті потер-
пілого; в) причинного зв’язку між діянням 
і наслідком” [11, 218]. Також до даної сто-
рони входить місце, час, спосіб, знаряддя, 
засоби та обстановка вчиненого діяння. Від-
мітимо, що, на думку Н.М. Ярмиш, “при-
чинний зв’язок не має самостійного місця 
в системі ознак об’єктивної сторони складу 
злочину” [18]. Дана позиція є цікавою, на-
повненою об’єктивними підставами і варта 
спеціального обговорення, але це виходить 
за рамки нашого дослідження.

Саме по собі діяння може бути скоєне як 
певними діями, так і бездіяльністю. Особа 
може своїми активними вчинками безпо-
середньо здійснювати фізичний вплив на 
організм потерпілого за допомогою своїх 
тілесних можливостей, так і за допомогою 
будь-яких явищ навколишнього середови-
ща, а також своїми словами тощо. Усі ці дії 
можуть бути скоєні як з прямим умислом, 
так і з непрямим. І тільки відокремлюючи 
одні елементи від інших, а потім аналізуючи 
їх у симбіозі, можливо зрушити ту ситуа-
цію, яка склалася нині із незмінними майже 
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півстоліття мінімальними віковими межами 
кримінальної відповідальності в Україні, 
так, наче час зупинено, розвитку немає й 
нічого не змінилося ні у об’єктивному світі, 
ні у суб’єктивному.

Здається усе зрозумілим: законодавець 
визначив, що фізичні особи з 14 років мо-
жуть нести кримінальну відповідальність за 
такий злочин, але це є конвенційне рішення 
і воно не аксіоматичне, тому закономірними 
є різні точки зору з цього приводу. Напри-
клад, В.М. Бурдін вважає, що “неповно-
літні вже з 11-річного віку здатні розуміти 
протиправність та усвідомлювати суспіль-
ну небезпеку таких злочинів, як умисне 
вбивство… Пропозицію про пониження 
віку, з якого може наставати кримінальна 
відповідальність, за тяжкі насильницькі 
злочини проти особи підтримали понад 
69 % опитаних практичних працівників 
правоохоронних органів” [3, 41]. З подібни-
ми пропозиціями виступає і науковець Ро-
сійської Федерації В.Г. Павлов: “Уявляється 
доцільним встановити кримінальну відпо-
відальність з 13-літнього віку за ч. 2 ст. 105 
КК РФ: за убивство з корисливих спонукань 
або за наймом, а також поєднане з розбоєм, 
вимаганням або бандитизмом. Дана пропо-
зиція відповідає криміногенній обстановці 
в країні щодо даної категорії злочинів, 
враховує вікові особливості підлітків і не 
суперечить у цьому відношенні зарубіжній 
законодавчій практиці” [13, 95]. 

Ми вважаємо, що особи у віці 11 років 
уже розуміють цінність людського життя, 
знають, що людина смертна, і позбавлення 
її життя є, щонайменше протиправним 
діянням, гріхом, а школа дає можливість  
отримати правову оцінку цьому – що таке 
діяння є злочином. 

У зв’язку із зазначеним ми висловлю-
ємо наступну пропозиції, без якої бачимо 

неможливим існування першої, а саме пе-
редбачення ч. 4 ст. 22 такого змісту: якщо 
неповнолітній досяг віку, передбаченого 
частинами першою, другою та третьою 
даної статті, але внаслідок відставання у 
психічному розвитку, що не пов'язаний 
із психічним розладом, під час вчинення 
суспільно небезпечного діяння не міг по-
вною мірою усвідомлювати фактичний 
характер і суспільну небезпечність своїх 
дій (бездіяльності) або керувати ними, він 
не підлягає кримінальній відповідальності. 
До такої особи застосовуються примусові 
заходи виховного або медичного характеру. 
Підтримку даної позиції знаходимо у дослі-
дженнях Т.О. Гончар: “Досягнення хроно-
логічного віку підлітком-правопорушником 
є недостатньою підставою для визначення 
того, чи він був здатний критично ставитися 
до вчиненого діяння та притягнення його до 
кримінальної відповідальності. Особливо 
це положення стосується неповнолітніх 
із відставанням у психічному розвитку. У 
цьому разі потрібно вирішувати питання 
про здатність такого неповнолітнього бути 
суб’єктом злочину. Тому важливе правове 
значення у кримінальному праві має психо-
логічний вік та необхідність встановлення 
такого віку у випадках, коли психічний 
розвиток неповнолітнього, який вчинив 
суспільно небезпечне діяння, суттєво від-
хиляється від вікових закономірностей та 
тягне психічне (розумове та особисте) від-
ставання” [5]. 

Запропоновані нами пропозиції звісно 
потребують глибокого дослідження, яке 
ми плануємо здійснити. І будь-які позиції 
з приводу сказаного варті проведеної нами 
роботи, адже статтю прочитано певним 
колом людей, наші думки ввібрано у чиєсь 
мислення, а це уже певний відсоток успіху 
на шляху до істини.
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резЮме
В статье рассматриваются вопросы уголовно-правового характера относительно субъ-

екта уголовной ответственности, а именно лиц 11–14 лет. Приведен  ряд статистических 
данных органов власти Украины, теоретические разработки украинских ученых и ученых 
других стран, а также приведены предложения по внесению изменений в уголовное за-
конодательство. 

SUMMARY
The article is devoted to questions of criminal law character about subject of criminal 

responsibility, namely persons 11-14 years old. There is given a number of statistical data of 
Ukrainian state bodies, theoretical workings out of Ukrainian scientists and scientists of other 
countries. There are given, too, offers of modification the criminal legislation. 
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Криміналістика є самостійною галуз-
зю наукового знання, яка привертає до 
себе увагу перш за все тим, що допомагає 
встановити істину, проникнути у невідоме. 
Існувала навіть думка про те, що криміна-
лістика є наукою про судові докази – наукою 
доказового права (С.М. Потапов). Криміна-
лістика – це діалектика кримінального про-
цесу, це процедура в динаміці, в розвитку; 
передбачає використання творчого підходу, 
ситуаційної зумовленості, наявності альтер-
нативи в обранні певних шляхів, методів, 
прийомів. 

Становлення та розвиток криміналіс-
тики супроводжувалися завжди гострими 
дискусіями та суперечностями. На сьогодні 
в юридичній літературі існують різні визна-
чення предмета криміналістики: наука про 
розслідування злочинів; наука про розкрит-
тя злочинів; наука про сукупність технічних 
засобів, тактичних прийомів і методичних 
рекомендацій. Однак усі ці визначення зву-
жують реальний предмет криміналістики і 
закономірності, що вона вивчає. З іншого 
боку, визначення, що пропонуються, під-
креслюють її забезпечувальний характер у 
боротьбі зі злочинністю. 

Питання про предмет криміналістики 
тривалий час залишалося дискусійним (на-
приклад, дискусія про предмет криміналіс-
тики 50-х або 70-х рр. ХХ ст.). Це пов’язане 
із складністю об’єкта пізнання (вивчення 
злочинної діяльності і діяльності щодо 
протидії злочинності). У 1967-1968 рр. 

Р.С. Бєлкін сформулював нове визначення 
предмета криміналістики, яке стало панів-
ним: наука про закономірності виникнення, 
збирання, дослідження, оцінки й викорис-
тання доказів і заснованих на пізнанні цих 
закономірностей засобах і методах судово-
го дослідження і попередження злочинів 
[2, 20]. Ця дефініція враховувала головний 
зміст предмета криміналістики.

У сучасній криміналістиці розглядають 
двоєдиний об’єкт пізнання – злочинну 
діяльність, злочинну поведінку і діяль-
ність щодо їх розкриття, розслідування, 
встановлення істини у справі. Тому мали 
місце такі пропозиції щодо формулювання 
криміналістики: криміналістика – це наука 
про закономірності злочинної діяльності та 
її відображення в джерелах інформації, які 
слугують основою для розробки засобів, 
прийомів і методів збирання, досліджен-
ня, оцінки і використання доказів з метою 
розкриття, розслідування, судового роз-
гляду та попередження злочинів [10, 7, 8]. 
Пропоноване визначення підкреслює її 
прагматичний характер, спрямованість на 
створення наукового “продукту” для прак-
тики боротьби зі злочинністю.

Розвиток криміналістики характеризу-
ється формуванням загальної та окремих 
теорій, розробленням і впровадженням 
науково-технічних засобів та інформацій-
них технологій у практику боротьби зі 
злочинністю, удосконаленням прийомів 
криміналістичної тактики, пропонуванням 
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окремих методик розслідування нових 
видів злочинів. Накопичення наукового 
знання час від часу призводить до зміни на-
укової парадигми криміналістики (змінення 
системи пануючих ідей). Криміналістика 
– це наука, що розвивається, змінюються 
її межі, сфери впливу, виникають нові на-
прями і теорії.

У криміналістичній літературі звер-
талася увага на те, що криміналістика 
вийшла за межі досудового слідства. 
Криміналістичні знання знаходять своє за-
стосування й під час судового розгляду. Ви-
никають ідеї про розширення кола об’єктів 
криміналістичної науки, з урахуванням 
можливостей розробки нею проблем ци-
вільного, господарського та адміністратив-
ного процесу [4, 63]. 

На сьогодні у літературних джерелах 
з криміналістики містяться пропозиції 
щодо змінення її системи. У цьому плані 
деякі позиції викликають заперечення і не 
відповідають об’єктивному положенню. 
Так, С.В. Лаврухін проповідує нову модель 
криміналістики, і зокрема, вважає за мож-
ливе обмежити криміналістичну тактику 
алгоритмами слідчих дій. За нашим пере-
конанням, тактика не може бути обмежена 
рамками алгоритмів і програм. Тактика не 
завжди є готовою схемою, вона динамічна, 
ситуаційно залежна, індивідуальна в кожно-
му конкретному випадку. Тактика не пови-
нна бути зведена тільки до шаблонів.

Справедливій критиці піддавались 
й нетрадиційні погляди на систему кри-
міналістики – “криміналістику обви-
нувачення” і “криміналістику захисту” 
(О.Я. Баєв) або “господарську”, “банків-
ську” (Г.О. Зорин) та інші модифікації кри-
міналістики. М.П. Яблоков та О.Ю. Головін 
правильно підкреслюють, що криміналіс-
тика є цілісною наукою, а будь-які спроби 
необ’єктивного та недостатньо обґрунто-
ваного розширення об’єктно-предметної 
галузі криміналістики, змінення її системи, 
призначення має стати предметом обґрун-
тованої критики з боку криміналістичної 
наукової спільноти [12, 107].

Тенденції криміналістики виявляються 
у декількох напрямках. Важливим напрямом 

є розробка та впровадження в діяльність 
правоохоронних органів новітніх прийомів, 
методів та засобів (інновацій). Так, необхід-
ність впровадження інновацій у діяльність 
слідчого обумовлена вирішенням значної 
кількості завдань у відносно стислі строки 
(дефіцитом часу); недостатністю технічних 
засобів, що є на озброєнні правоохорон-
них органів; складнощами у взаємодії зі 
спеціалістами і оперативно-розшуковими 
співробітниками; недостатністю інфор-
мації про розслідувану подію (дефіцитом 
інформації); відсутністю надійних джерел 
отримання інформації; протидією розслі-
дування з боку заці кавлених осіб. Впро-
вадження інновацій сприяє оптимізації 
розслідування та усуненню (зменшенню) 
слідчих помилок.

Впровадження інновацій в слідчу діяль-
ність може здійснюватись за такими напря-
мами: 1) розробка та використання нових 
науково-технічних засобів для виявлення, 
збирання і попереднього дослідження 
доказів; 2) пропонування новітніх інфор-
маційних технологій та їх використання в 
роботі слідчого; 3) створення (розробка) і 
пропонування до застосування нових при-
йомів, методів, методик проведення слідчих 
дій і розслідування злочинів в цілому.

В.Г. Гончаренко вказує, що у практично-
му аспекті розвиток криміналістики завжди 
характеризувався постійним залученням, 
удосконаленням або пристосуванням для 
своїх потреб досягнень природничих і 
технічних наук [6, 75, 76]. У цьому плані 
криміналістична техніка є розділом кримі-
налістики, який виник внаслідок впрова-
дження досягнень природничих і технічних 
наук з метою виявлення слідів злочину та 
отримання іншої криміналістично значущої 
інформації.

Поповнення арсеналу науково-техніч-
них засобів, що застосовуються у боротьбі 
зі злочинністю при здійсненні кримінально-
процесуальної процедури, ставить питання 
про необхідність перевірки їх науковості, 
заборону використання антинаукових 
прийомів та таких, що не відповідають 
принципу демократичності кримінального 
судочинства.
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Щоб використання науково-технічних 
засобів при розслідуванні злочинів сприяло 
підвищенню ефективності праці слідчого, 
необхідно широко використовувати допо-
могу спеціалістів (ст. 1281 КПК України). 
Але негативною тенденцією на сьогодні 
є протиставляння слідчого та спеціаліста, 
відмежування слідчого від застосування 
науково-технічних засобів, виконання спе-
ціалістом діяльності на свій розсуд, а не 
надання допомоги слідчому. 

У сучасних умовах слідча діяльність 
потребує свого технічного переоснащення 
(і у цьому плані свою роль має відіграти 
криміналістика). Про це свідчать результати 
анкетування слідчих прокуратури та МВС 
України. Зокрема, слідчі зазначили, що при 
розслідуванні злочинів вони стикаються 
з певними складнощами – 95 % практич-
них працівників. Причому, на їх думку, 
такі складнощі полягають: у неналежній 
організації праці – 22 % респондентів; у 
відсутності типових методик розслідуван-
ня – 16,5 %; у неналежному забезпеченні 
технічними засобами – 50 %; у відсутності 
спеціальної криміналістичної літератури – 
5,5 %. Проанкетовані вважають, що слідчий 
повинен використовувати науково-технічні 
засоби під час проведення слідчих дій – 
зазначили 36% опитаних; повинен, але за 
допомогою спеціаліста – 58%; тільки у 
випадку необхідності – 5%.  

Останнім часом в Україні здійснено 
спроби до розробки і впровадження в ді-
яльність органів досудового слідства ком-
бінованих комплектів науково-технічних 
засобів: а) уніфікований комплект слідчо-
го; б) комплекти вузької спрямованості: 
комплект пошукових засобів слідчого (на-
бір – пошук); комплект науково-технічних 
засобів для огляду місця пожежі (набір 
– пожежа); комплект науково-технічних 
засобів для огляду вибухових пристроїв 
і місця вибуху (набір – вибух); комплект 
науково-технічних засобів для роботи з 
мікрооб’єктами (набір мікро або “Молеку-
ла”); комплект для роботи зі слідами рук 
(дактилоскопічний набір); набір слідчого 
для огляду документів та ін.  

Найбільш важливим напрямом опти-

мізації слідчої діяльності виступає її 
комп’ютеризація. Результати анкетування 
слідчих прокуратури та МВС України 
свідчать, що вони намагаються викорис-
товувати у своєму арсеналі інформаційні 
технології (зазначили 58 % респондентів). 
Це зокрема: інформаційні бази даних 
– 46 %, бази законодавства – 53 %, авто-
матизоване робоче місце слідчого – 8 %, 
електронні довідники – 20 %, інше – 6 %. 
На сучасному етапі цивілізації слідчий не 
може здійснювати свою діяльність без ство-
рення інтегрованих баз даних, банків знань, 
інформаційних систем, які можуть у багато 
разів спростити пошук, аналіз, передачу й 
обробку інформації. У діяльності право-
охоронних органів і експертних установ 
знаходять своє застосування такі інформа-
ційні системи: автоматизовані, експертні, 
консультаційні системи штучного інтелекту, 
інформаційно-аналітичні, системи обробки 
статистичної інформації тощо.

Реалізація сучасних інформаційних 
технологій може здійснюватись за допо-
могою розробки і впровадження автомати-
зованого робочого місця слідчого (“АРМ 
слідчого”). АРМ слідчого має охоплювати: 
а) інформаційно-довідкові; б) інформаційно-
пошукові; в) інформаційно-консультаційні 
системи. Головне завдання АРМ слідчо-
го – забезпечення підтримки прийняття 
рішень.

Досить позитивним моментом у цьому 
напрямі є створення в мережі Інтернет 
АРМ слідчого “Інсайт”. За своєю структу-
рою АРМ слідчого “Інсайт” складається 
з таких блоків: система “Законодавство” 
(нормативно-правові акти, що регулюють 
діяльність слідчого); система “Документ” 
(зразки процесуальних документів); систе-
ма “Слідчі дії” (процесуальна регламентація 
і тактика слідчих дій); система “Науково-
технічні засоби” (техніко-криміналістичне 
забезпечення органів досудового слідства); 
система “Судові експертизи” (підготовка 
матеріалів для призначення судових експер-
тиз, типові питання); система “Криміналіс-
тичні методики” (методики розслідування 
окремих видів злочинів); система “Словник 
термінів” (словник термінів з криміналіс-
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тики); система “Правоохоронні органи та 
експертні установи” (основні відомості та 
адреси); система “Навчання” (програми-
тренажери); система “Бібліографія”. 

За останні десятиріччя відбулися сут-
тєві зміни в предметі криміналістичної 
тактики. Становлення криміналістичної 
тактики відрізняється нерівномірністю роз-
витку, гіперболізацією окремих її частин і 
напрямів. У різні періоди часу відбувалось 
захоплення тактикою злочинної діяльності, 
вивченням особи і типу злочинця, а потім 
крен відбувався в бік слідчої тактики, роз-
робки прийомів слідчої діяльності.

У літературних джерелах звернено 
увагу на певні тенденції криміналістичної 
тактики. Зокрема, Р.С. Бєлкін називає такі: 
1) уточнення змісту і меж криміналістичної 
тактики, її зв’язків з криміналістичною 
технікою і методикою; 2) розширення меж 
застосування в криміналістичній тактиці 
даних інших наук, у тому числі і нових 
галузей знань; 3) удосконалення тактичних 
прийомів і тактико-криміналістичних ре-
комендацій; 4) розробка нових тактичних 
прийомів і тактики нових слідчих дій в ціло-
му; 5) підвищення ефективності тактичних 
прийомів і рекомендацій по використанню 
можливостей оперативно-розшукових апа-
ратів органів внутрішніх справ; 6) розробка 
тактики судового слідства [1, 198, 199]. 

Криміналістичне забезпечення діяль-
ності органів досудового слідства перед-
бачає пропонування та впровадження най-
більш оптимальних тактичних прийомів 
проведення окремих слідчих дій, їх систем 
(або тактичних комбінацій), типових так-
тичних комплексів та тактичних операцій.

Сучасний стан криміналістичної теорії 
дозволяє поставити питання про необ-
хідність розробки і застосування систем 
тактичних прийомів, які виступають опти-
мальним засобом виявлення доказової 
інформації та її використання у судовій 
та слідчій практиці [11, 112]. Р.С. Бєлкін 
зазначає, що розробка тактики слідчої дії 
передбачає систематизацію застосовуваних 
при її провадженні тактичних прийомів, 
типізацію їх систем у межах цієї слідчої 
дії [3, 119]. 

Достатньо новою проблемою в кримі-
налістиці є розробка найбільш доцільних 
комплексів слідчих дій, оперативно-розшу-
кових та організаційних (чи організаційно-
технічних) заходів стосовно завдань розслі-
дування – тактичних операцій. Необхідність 
розробки та застосування тактичних опера-
цій підтверджується слідчою практикою. 
Зокрема, за результатами емпіричних 
досліджень І.М. Комарова, всі опитані 
співробітники органів слідства і дізнання 
заявили, що застосовують криміналістич-
ні операції у своїй практичній діяльності, 
а 75% вказали на особливу необхідність 
у цьому криміналістичному способі при 
розкритті, розслідуванні і попередженні 
складних злочинів [8, 33]. 

Певну синтезуючу роль в криміналіс-
тиці виконує криміналістична методика 
(методика розслідування окремих видів 
злочинів) як поєднання рекомендацій кри-
міналістичної техніки та тактики відносно 
видової своєрідності злочинів. Методика 
розслідування окремих видів і груп зло-
чинів є структурною частиною криміна-
лістики, в якій на основі загальних прин-
ципових положень розглядаються методи 
та засоби, що застосовуються в розкритті і 
розслідуванні конкретних видів і груп зло-
чинів із урахуванням їх криміналістичної 
характеристики і типових слідчих ситуацій 
[5, 325].

В.А. Журавель зазначає, що вдоско-
налення криміналістичної методики як 
системи знань і самостійного розділу 
криміналістики має здійснюватися через 
узагальнення та теоретичне пояснення 
накопиченого емпіричного матеріалу і піз-
нання наукових фактів, що належать як до 
сфери вчинення злочинів, так і до сфери їх 
розкриття, розслідування та попередження. 
З огляду на це перед науковцями постають 
такі завдання: уніфікувати сучасні погляди 
на криміналістичну методику як наукову 
категорію, її структуру, мету, завдання; 
модернізувати існуючі і розробити нові 
методичні рекомендації з розслідування 
тих чи інших категорій злочинів (йдеться, 
насамперед, про нові злочини або ті, що 
істотно видозмінилися) на основі запро-
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вадження універсальної, “базової” моделі 
розслідування злочинів, ситуаційного під-
ходу і більш широкого застосування таких 
наукових категорій, як криміналістична 
класифікація злочинів, їх криміналістична 
характеристика, типові версії тощо; виклас-
ти відповідні методичні рекомендації у най-
більш доступній для сприйняття формі, в 
тому числі у вигляді певних алгоритмічних 
схем, котрі реалізуються на базі сучасних 
комп’ютерних технологій [7, 177, 178].

Необхідно погодитись з автором у тому, 
що методичні рекомендації мають бути 
“доступними для сприйняття” слідчим, 
тобто вони повинні бути адресовані пред-
ставникам органів досудового слідства. У 
криміналістичній літературі мали місце 
пропозиції, які належали до програмування 
та алгоритмізації процесу розслідування, 
створення доцільних програм дій слідчого. 
В.О. Коновалова пише, що перспективним є 
впровадження певних алгоритмічних схем 
(програм) дій слідчого в тих чи інших си-
туаціях розслідування [9, 169–174].   

Останнім часом у криміналістиці спо-
стерігається певна тенденція, що харак тери-
зується захопленням різного роду типовими 
рекомендаціями, схемами, характеристи-
ками та ін. Пропонуються типові слідчі 
ситуації, типові версії, типові тактичні 
прийоми, криміналістичні характеристики 
певних видів злочинів, типові обставини, 
що підлягають встановленню та ін. Ці 
“матриці” криміналістики виконують не 
тільки позитивну, але й негативну роль. 
Необхідно нагадати, що кожний злочин 
є індивідуальним і неповторним. Тому й 
процес виконання слідчої діяльності також 
є індивідуальним. Будь-яка типізація – це 
завжди процес спрощення, схематизації, 
абстрагування.

Застосування окремих криміналіс-
тичних методик залежить також від виду 
самої методики та її змістового наповнення. 
Зокрема, в криміналістиці здійснюється 
розробка різних криміналістичних мето-
дик. В.А. Журавель пише, що з’ясування 
цієї проблеми залежить, насамперед, від 
наявності єдиної, загальновизнаної і не-
суперечливої класифікації методик роз-
слідування злочинів, оскільки до різних 
класифікаційних рівнів цих методик мо-
жуть бути запропоновані різні технологічні 
підходи щодо їх утворення (розбудови)... 
На сьогодні найбільш усталеною є чотири-
рівнева структура, що включає в себе такі 
елементи: 1) міжвидові (групові) окремі 
криміналістичні методики розслідування; 
2) видові окремі криміналістичні мето-
дики розслідування; 3) підвидові окремі 
криміналістичні методики розслідування; 
4) комплексні окремі криміналістичні ме-
тодики розслідування [7, 184].

Таким чином, розвиток криміналіс тики 
в її прагматичному аспекті виявляється 
у декількох напрямах: 1) техніко-кримі-
налістичному (розробка і впро вад ження 
новітніх науково-технічних засобів, техніко-
криміналістичних прийомів, інформацій-
них технологій тощо; 2) організаційно-
тактичному (розробка ефективної тактики 
слідчих дій, впровадження нових тактичних 
прийомів та їх систем, а також тактичних 
операцій); 3) методичному (формування і 
впровадження окремих криміналістичних 
методик). Системне криміналістичне за-
безпечення органів досудового слідства 
дозволяє оптимізувати процес розкриття 
та розслідування злочинів, здійснювати бо-
ротьбу зі злочинністю на підставі наукових 
рекомендацій і відповідно до вимог наукової 
організації праці.
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резЮме
В статье подвергнут анализу современный этап развития криминалистики, обращено 

внимание на изменения в ее предмете, прослежены основные тенденции в обеспечении 
практики борьбы с преступностью новейшими средствами, приемами и методами.

SUMMARY
The article analyses contemporary stage of criminalistics development and addresses the 

changes in its object as well as follows the major tendencies in estblishing practices for fighting 
crime, innovative approaches, methods and technique.   
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кримінального процесу та криміналістики
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Джерелом усякого знання є суспільно-
історичний процес розвитку людського 
суспільства, суспільна практика, а головним 
його виробником – наука. Завданням і со-
ціальною функцією науки є вироблення та 
систематизація знань щодо суті процесів, 
які відбуваються в природі та суспільстві 
[1, 15].

Криміналістичні знання як частка 
результатів загального процесу пізнання 
виробляються й систематизуються наукою 
криміналістикою та оформляються в її по-
няттях і теоріях.

Серед криміналістичних знань, як і 
серед будь-яких інших знань науки, можна 
виділити фундаментальні та прикладні. 
Між ними має бути належна пропорцій-
ність. Тільки тоді наука служитиме прак-
тиці, задовольнятиме її потреби в наукових 
знаннях відповідної галузі, ефективно 
виконуватиме роль продуктивної сили 
суспільства. Співвідношення фундамен-
тальних і прикладних знань у структурі 
конкретної науки або наукової дисципліни 
залежить від етапу її розвитку, від “віку” 
цієї науки, рівня організованості, ступеня 
практичного значення результатів дослі-
дження та ряду інших факторів [8, 135]. 
Це добре видно і з історії криміналістики. 
В історії криміналістики і формуванні її 
знань слід розрізняти три основних етапи: 
1. Емпіричний розвиток знань (з моменту 
виникнення криміналістики і до середини 

30-х років ХХ ст.). В цей період формують-
ся підстави для наукового пояснення пред-
мету криміналістики. 2. 30-40 рр. – форму-
вання понять предмета, створення окремих 
криміналістичних теорій (Б.М. Шавер, 
А.І. Вінберг), які десятки років були тео-
ретичною основою формування і подаль-
шого розвитку криміналістичних знань. 
3. Середина 60-х років – сучасний період 
пов’язаний з плюралізмом думок відносно 
предмета криміналістики і твор чою диску-
сією, а також з розвитком загальної теорії 
криміналістики [4, 4–12].

На ранньому етапі розвитку криміна-
лістична наука ще не мала власної узагаль-
неної теоретичної концепції, вона активно 
використовувала методологію та результати 
дослідження природничих, технічних і су-
міжних з ними юридичних наук, внаслідок 
чого вироблені нею наукові знання мали 
здебільшого прикладний характер і при-
значалися для практичного застосування 
в розслідуванні злочинів. Поступово, з 
розвитком наук, в певний момент кількість 
набутих нею прикладних знань одержала 
нову якість. Були вироблені теоретичні 
узагальнення, які потім, в свою чергу, ста-
ли основою розвитку прикладних знань. 
Серед криміналістичних знань є емпіричні 
й теоретичні знання. Емпіричні знання 
виникають внаслідок безпосереднього ви-
вчення криміналістичних об’єктів загаль-
нонауковими методами: спостереження, 
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вимірювання, порівняння, опису та ін. 
Тому вважають, що емпіричні знання – це 
знання про безпосередній об’єкт. До них 
можна віднести знання про закономірності 
стійкості та варіаційності ознак криміна-
лістичних об’єктів. Це, наприклад, ознаки 
почерку, знарядь та інструментів, які вико-
ристовувалися для руйнування перешкод, 
злому замків, риси зовнішності людини, 
збережені у пам’яті, і т. д.

Теоретичні знання в криміналістиці 
є результатом наукового дослідження не 
окремого об’єкта й навіть не їх сукупності, 
а спеціально створеної моделі, в якій зосе-
реджені всі особливості з кожного з об’єктів 
досліджуваного класу.

Емпіричні наукові знання, особливо на 
стадіях накопичування досвіду, звичайно 
спираються на вже відому сукупність по-
всякденних знань. На їх основі формуються 
попередні “робочі гіпотези”, які поступово 
підтверджуються, уточнюються або спрос-
товуються [6, 93; 9, 120].

Однак емпіричний і теоретичний рівні 
пізнання нероздільні. Емпіричні знання 
ґрунтуються на досвіді відображення 
дійсності. Теоретичні знання пов’язані з 
удосконаленням та розвитком понятійного 
апарату науки й виробляються з метою 
всебічного пізнання дійсності (об’єктивної 
реальності) в її суттєвих зв’язках і законо-
мірностях. Обидва ці види дослідження ор-
ганічно пов’язані між собою й доповнюють 
один одного в цілісній структурі наукового 
пізнання. Тому криміналістичні знання в 
кримінальному процесі не можуть бути 
лише прикладними знаннями емпіричного 
рівня, а є повноцінними специфічними на-
уковими знаннями [4, 7].

На формування системи криміналістич-
них знань впливає й практична діяльність 
правоохоронних органів по розкриттю, 
розслідуванню і попередженню злочинів. 
Щодо криміналістичних знань вона виконує 
роль першоджерела емпіричного, факто-
логічного матеріалу – основи досліджень 
і є в системі загальнолюдської практики 
критерієм істинності результатів криміна-
лістичного наукового пізнання.

Розвиток знань приводить до відкриття 

закономірностей, які входять в предмет 
і пов’язані між собою єдиним об’єктом. 
Система понять і категорій в науці вико-
ристовується як знаряддя прирощування 
знань. Систематизація знань в науці є 
формою синтезу, тому що наука виникає на 
базі зрілої, розвинутої ідеї і оформлюється 
у відносно закінчену систему знань своїм 
предметом і методом. Безпосередньою 
ціллю конкретної галузі науки являється 
з’ясування, описання, пояснення і прогно-
зування на основі пізнання закономірнос-
тей проявлення певних процесів, взаємодії 
і сутності відповідних явищ дійсності, що 
складають зміст предмета її дослідження. 
Для дослідження цих цілей наука ви-
користовує специфічний, обумовлений 
особливостями об’єкта вивчення, набір 
методів і засобів пізнання, що є її мето-
дологічним арсеналом [3, 105]. Ступінь 
пізнання об’єкта кожної науки залежить від 
стану методології наукового дослідження, 
від того, які методи і засоби пізнавальної 
діяльності використовувалися, від рівня 
теоретичного узагальнення, а також від 
того, в якій мірі відповідає концептуальне 
і прикладне знання питанням практики.

Знання, яким володіє слідчий і екс-
перт, має цінність лише тоді, коли воно 
використовується в практичній діяльності. 
Воно представляє собою результат сукуп-
ної професійної діяльності в певній галузі 
практики [11, 30]. Тому криміналістичні 
знання можна визначити і як результат 
(продукт) сукупної професійної діяль-
ності її суб’єктів в галузі пізнавального 
процесу по попередженню, виявленню, 
розкриттю і розслідуванні злочинів.

Своєрідну форму криміналістичного 
знання являє собою досвід, який є сукуп-
ністю практично засвоєних знань, умінь 
і навичок. Останні сприяють раціональ-
ному, точному, швидкому і економічному 
виконанню операцій по реалізації кримі-
налістичного знання. Криміналістичне 
знання включає в себе і елементи технічні. 
Зародження їх тісно пов’язано з розвитком 
природничих наук, практичною реалізаці-
єю в цій сфері наукових ідей і розробок, а 
також з винахідництвом і раціоналізацією. 
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Сьогодні технічні знання являють собою 
особливу, розгалужену систему, що вклю-
чає в себе компоненти як наукового, так і 
практичного знання. Проте зміст криміна-
лістичних знань слід виводити не з інших 
галузей знань (природних і технічних), а з 
предмета криміналістики, не позбавляючи 
їх практичної сторони діяльності. Криміна-
лістичні знання – це відображення існуючої 
практики: з одного боку, – це знання про 
способи здійснення, підготовки і прихо-
вання злочинів, а з іншого – знання про 
криміналістичну діяльність з приводу слідів 
злочину як наслідків способів підготовки, 
здійснення і приховання злочинів.

Отже, криміналістичні знання можуть 
бути визначені як система інформації про 
рівень пізнанності закономірностей, які 
становлять основу змісту предмета кри-
міналістики, тобто вихідних принципів, 
теорій, категорій, а також практичних 
висновків, наукових рекомендацій, ме-
тодів і засобів, які використовуються як 
інструменти криміналістичного науко-
вого пізнання з метою розслідування та 
попередження злочинів [4, 11]. 

Цілі застосування криміналістичних 
знань визначаються соціальною функцією 
науки криміналістики. Загальна мета 
криміналістики, яку вона поділяє з ін-
шими юридичними науками кримінально-
процесуального циклу, – наукове забез-
печення боротьби зі злочинністю, яку 
провадять правоохоронні органи, кримі-
налістика вирішує це завдання специфіч-
ними засобами й методами. Із зазначеної 
загальної мети випливають спеціальні цілі 
криміналістичних знань, які характерні 
тільки для даної науки, й відображають її 
специфіку. До них навіть відносять вивчен-
ня об’єктивних закономірностей дійсності, 
що становить предмет криміналістики, 
розвиток її загальної та окремих категорій, 
розробку нових і вдосконалення існуючих 
техніко-криміналістичних засобів, тактич-
них прийомів і методичних рекомендацій 
щодо збирання, дослідження й викорис-
тання інформації про злочин, розробку та 
вдосконалення організаційних, тактичних і 
методичних основ попереднього й судового 

слідства, а також організаційних і методич-
них основ криміналістичної експертизи.

Спеціальні цілі використання криміна-
лістичних знань є внутрішніми, окремими, 
вони забезпечують виконання криміналіс-
тикою її суспільного призначення та відо-
бражають структуру й методологію науки. 
До них треба віднести: а) дослідження 
об’єктивних закономірностей і явищ, які є 
предметом криміналістики; б) формування 
і вдосконалення наукового апарату кримі-
налістики; в) розробка й удосконалення 
методів наукового криміналістичного дослі-
дження; г) розробка й удосконалення мето-
дів практичної діяльності щодо розкриття, 
розслідування й попередження злочинів.

Криміналістичні знання мають і кон-
кретні завдання. Вирішення загальних 
і спеціальних завдань реалізується через 
конкретні. Конкретні завдання є тимчасови-
ми й можуть ставитися перед усією наукою 
криміналістики або перед певними її розді-
лами (розділом або його частиною). В кон-
кретних завданнях виявляються тенденції 
розвитку криміналістики. Вирішення нею 
конкретних завдань озброює правоохоронні 
органи ефективними засобами й методами 
боротьби зі злочинністю [4, 11].

Розкриття злочинів – це соціально орга-
нізований процес, у якому суб’єкт реалізує 
свої криміналістичні знання, пізнає подію 
злочину за її слідами і розв’язує криміна-
лістичні завдання. Вирішення криміналіс-
тичних завдань і алгоритмів являє собою 
особливі форми втілення криміналістич-
них завдань, реалізація яких спрямована 
в практичній діяльності на вдосконалення 
розкриття, розслідування та попередження 
злочинів. Вважаємо, що серед криміналіс-
тичних завдань мають місце пізнавальні та 
організаційно-управлінські. Пізнавальні 
завдання пов’язані з необхідністю встанов-
лення і дослідження окремих сторін злочин-
ної діяльності. Це завдання моделювання, 
пошукові та дослідницькі. Організаційно-
управлінські завдання спрямовані на орга-
нізацію розслідування злочинів і керування 
цією діяльністю.

Знання, які створюються криміналіс-
тичною наукою, застосовуються в різних 
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сферах: одна частина знань призначена для 
практичного використання під час розсліду-
вання і попередження злочинів, друга – для 
розвитку самої науки, поглиблення пізнан-
ня її предмета, третя використовується в 
навчальному процесі для підготовки спе-
ціалістів у системі загальної й спеціальної 
юридичної освіти.

В останній період (починаючи з другої 
половини ХІХ ст.) криміналістичні знання 
якісно змінилися, почали вдосконалюва-
тися і поглиблюватися у зв’язку зі зміною 
предмета криміналістики, переглядом 
і розвитком деяких базових концепцій, 
принципів і оцінок [5, 22]. Головними зако-
номірностями розвитку криміналістичних 
знань, як і знань будь-якої іншої науки, є 
їх інтеграція і диференціація. Перш за все, 
це стосується теоретико-методологічних 
розділів науки криміналістики, що від-
різняє її від інших національних систем 
криміналістики світу. Вклад в розвиток 
методологічних засад внесли такі вчені 
як Ю.П. Аленін, Р.С. Белкин, В.П. Бахін, 
Т.В. Варфоломєєва, М.О. Селиванов, 
Г.Л. Грановський, В.І. Галаган, О.Р. Шляхов, 
О.М. Васильєв, В.Г. Гончаренко, В.К. Лиси-
ченко, Є.Д. Лук’янчиков, А.М. Лисенко, 
Н.І. Клименко, В.С. Кузмічов, А.В. Іщенко, 
М.Я. Сегай, М.В. Салтевський, В.Ю. Ше-
пітько, В.О. Коновалова, В.В. Тищенко та 
інші. Чотирьохчленна системна модель 
криміналістики (свого часу існували одно-, 
дво-, трьохсистемні) виділила в науці 
теоретико-методологічний розділ, що спри-
яє розвитку самостійного виду професійної 
криміналістичної діяльності, вдосконален-
ню цієї діяльності більш ефективному вико-
ристанню загального потенціалу наукового 
знання для розробки стратегії вирішення 
своїх завдань. Системна організація науки 
і її розвинута методологія не тільки підви-
щила ефективність наукових досліджень 
і практичної криміналістичної діяльності, 
але й безпосередньо вплинула на якість під-
готовки спеціалістів, рівень їх спеціалізації, 
структуру криміналістичних і експертних 
закладів, формування інформаційних 
фондів та інші сторони функціонування 
криміналістичних закладів.

Концепція розвитку предмета кримі-
налістики як науки відображає систему 
зв’язків і відносин в об’єкті дослідження, 
необхідна і достатня для вирішення її за-
вдань. Інформаційно-пізнавальна концепція 
предмета криміналістики (Ф.Ю. Берди-
чевський, В.Г. Гончаренко) стала кроком 
вперед в розвитку, уявлень про предмет 
криміналістики, бо вона розглядає як його 
інформаційно-пізнавальну структуру діяль-
ність розкриття і розслідування злочинів, 
робить акцент на гносеологічні, логічні 
та інформаційні аспекти криміналістичної 
діяльності. Вона стимулює використання 
сучасних наукових підходів і інформацій-
них технологій для вирішення криміналіс-
тичних завдань [3, 45].

Важливе значення для науки криміна-
лістики мало створення загальної теорії 
і методології криміналістичної (судової) 
ідентифікації. Ефективність цієї методоло-
гії практично доведена створенням пред-
метних методик ідентифікації всіх типових 
об’єктів криміналістичної експертизи і до 
об’єктів судово-медичного і біологічного 
дослідження (В.Я. Колдін, В.М. Мітричев, 
М.Я. Сегай, М.В. Салтевський). Значну роль 
в інтеграції криміналістичних знань відігра-
ли дослідження в галузі теорії і методології 
судової експертизи (пропозиція виділення 
судової експертології як самостійної на-
уки – О.Р. Шляхов, О.О. Ейсман, Г.Л. Гра-
новський, М.Я. Сегай, Т.В. Авер’янова, 
О.Р. Россінська, Ю.М. Корухов, Н.І. Кли-
менко та інші).

Диференціація та спеціалізація криміна-
лістичних знань, які викликані внутрішніми 
закономірностями самої науки, сприяла 
створенню багатьох спеціалізованих кримі-
налістичних судово-експертних закладів, як 
методологічне забезпечення цих процесів 
стала розробка необхідних аргументів, 
понять і класифікацій (сутність і джерела 
спеціальних знань морфологічних систем, 
якостей, (ознак) об’єктів, системи класи-
фікацій судових експертиз, систематизація 
наукових знань в галузі судової експертизи, 
особливо розвиток нових видів судових 
експертиз: комп’ютерних, екологічних, 
лінгвістичних, мистецтвознавчих та інших) 
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і формування нових методик розслідування 
окремих видів злочинів: терористичних, 
обігу наркотичних речовин, торгівлі людь-
ми, викрадення дітей, відмивання злочинно 
нажитих грошових коштів тощо.

В своєму сучасному стані криміна-
лістичні знання являють собою глибоко 
спеціалізовану систему знань, професійно 
орієнтовану на різних учасників судочин-
ства і на різноманітні його галузі прийоми 
і методи криміналістики і судової екс-
пертизи носять пізнавальний характер в 
різних видах правосуддя (кримінального, 
цивільного господарського, адміністра-

тивного тощо), вчені висувають, навіть, 
пропозиції створення криміналістичного 
(експертного) права. Тому вважаємо, що 
криміналістичні знання перестали бути 
прикладними знаннями, а стали самостій-
ними повноцінними знаннями. У зв’язку з 
глибокою спеціалізацією криміналістичних 
знань потрібні професійно-підготовлені 
спеціалісти-криміналісти внаслідок глибо-
кої спеціалізації криміналістичних знань, 
а тому сьогодні виникає проблема про-
фесійної підготовки і спеціалізації таких 
кадрів.
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резЮме
Дано понятие и содержание криминалистических знаний, раскрыта их структура, 

показаны цели и направления совершенствования и развития.
SUMMARY
The concept and content of criminalistic knowledge have been determined, their structure 

and objectives highlighted as well as stages of their development and orientation of their 
improvement.
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Результативність розкриття злочинів 
значною мірою залежить від рівня, форм і 
способів використання сучасних досягнень 
різних галузей наукових знань для з’ясування 
обставин злочину, встановлення та ви-
криття особи, що його вчинила. Особливої 
актуальності дане питання набуває в умовах 
реформування кримінального судочинства, 
розширення принципу змагальності і рівно-
правності сторін у наданні фактичних даних 
по справі та дослідженні доказів.

Розслідування, як інформаційно-пізна-
вальний процес, здійснюється проваджен-
ням визначених у законі процесуальних 
дій, частина з яких називається слідчими. 
Приймаючи рішення про провадження 
будь-якої слідчої дії, перед слідчим часто 
постає питання про визначення кола осіб, 
яких треба залучити для забезпечення її 
результативності.

Право слідчого залучати спеціаліста 
до участі в проведенні слідчої дії необ-
хідно розглядати як важливе технологічне 
правило, дотримання якого забезпечить 
результативність її проведення (до уваги 
не беруться випадки обов’язкової участі 
спеціаліста у слідчій дії).

Згідно з процесуальними повноважен-
нями він разом з спеціалістом проводить 
слідчі дії, у ході яких вилучають слідову 
інформацію та матеріальні об’єкти, придат-
ні для з’ясування обставин, що підлягають 

доказуванню, та своєчасно направляють 
їх на експертне дослідження, перевірку 
за колекціями криміналістичного обліку 
експертної служби, здійснюють інші невід-
кладні слідчі дії.

Загальні питання організації взаємодії 
слідчого зі спеціалістом у складі слідчо-
оперативної групи визначені відомчим нор-
мативним документом МВС України. Ним 
же підкреслена керівна, організуюча роль 
слідчого у цій діяльності. Дотримання за-
значених приписів всіма учасниками групи 
сприятиме підвищенню результативності 
діяльності з розкриття злочинів.

Організуюча роль слідчого під час 
проведення слідчої дії покладає на нього 
проведення інструктування учасників, 
кожен з яких виконує визначену функцію. 
Усі учасники групи повинні бути поін-
формовані про загальну мету діяльності, а 
кожен з них має чітко усвідомлювати осо-
бисте завдання, засоби і методи, які слід 
застосувати для його виконання, як його 
виконання може вплинути на результати 
діяльності інших учасників групи.

З наведеного видно, що процесуальні 
аспекти спільної діяльності слідчого з спе-
ціалістом в законодавчому плані відпрацьо-
вані на недостатньому рівні, що зазначили 
87 % опитаних слідчих.

У цьому зв’язку ст. 114 КПК доцільно 
доповнити приписом, що організація вза-
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ємодії з особами, які володіють спеціаль-
ними знаннями покладається на слідчого. 
Йому належить виняткове право визначати 
конкретні форми і напрями взаємодії про-
цесуального та організаційно-тактичного 
характеру. Реалізація форм взаємодії здій-
снюється за ініціативи і під контролем слід-
чого. Спеціаліст має погоджувати із слідчим 
час, місце, техніко-криміналістичні засоби і 
методи їх застосування, можливість виходу 
за визначені межі при дослідженні матері-
альних об’єктів, приміщень, місце вості.

Одним із суб’єктів кримінального судо-
чинства, який для вирішення відповідних за-
вдань використовує свої спеціальні знання, 
є експерт. На жаль, чинний КПК України не 
надає тлумачення даного терміна поряд з 
іншими суб’єктами кримінального процесу. 
Деякою мірою дане питання вирішується 
в ст. 10 Закону України “Про судову екс-
пертизу” [2]. Судовими експертами можуть 
бути особи, які мають необхідні знання для 
надання висновку з досліджуваних питань. 
Наведене визначення є достатньо лаконічне 
і не може охопити всі ознаки, які мають ха-
рактеризувати особу як експерта. З’ясування 
змістового розуміння даного терміну потре-
бує звернення до довідників та наукової лі-
тератури. Експерт, зазначається у Великому 
тлумачному словнику сучасної української 
мови, це фахівець, що робить експертизу. 
Експертиза ж – це розгляд, дослідження 
якої-небудь справи, якогось питання з ме-
тою зробити правильний висновок, дати 
правильну оцінку відповідному явищу 
[1, 257]. Досліджуючи далі етимологію тер-
мінів експерт – фахівець, звертаємось до 
згаданого словника, і бачимо, що фахівець, 
по-перше, той, хто досконало володіє яки-
мось фахом, має високу кваліфікацію, гли-
бокі знання з певної галузі науки, техніки, 
мистецтва тощо; спеціаліст. По-друге, той, 
хто зробив якесь заняття своєю професією 
[1, 1317]. Спеціаліст – той, хто досконало 
володіє певною спеціальністю, має глибокі 
знання в якій-небудь галузі науки, техніки, 
мистецтва тощо, або той хто досяг високої 
майстерності в чому-небудь, знавець чогось. 
У другому розумінні, спеціаліст – освітньо-
кваліфікаційний рівень фахівця, який на 

основі кваліфікації бакалавра здобув спеці-
альні уміння та знання, має певний досвід 
їх застосування для вирішення складних 
професійних завдань передбачених для від-
повідних посад у певній галузі господарства 
[1, 1168]. З наведеного можна дійти висно-
вку, що всі ці терміни на побутовому рівні 
можуть застосовуватися як рівнозначні і це 
не буде викликати певних заперечень.

Можливо в етимології даних термінів 
відмінність і не стільки суттєва. Проте, 
у кримінально-процесуальному аспекті 
кожен з них повинен застосовуватися для 
визначення конкретного суб’єкта. На даний 
час усі ці терміни використовуються у КПК 
для позначення самостійних суб’єктів кри-
мінального судочинства. Так, у ст. 75 мова 
іде про експерта, в ст. 1281 про спеціаліста, в 
п. 13 ч. 2 ст. 48 – про фахівця. Це самостійні 
суб’єкти кримінального процесу, спільною 
ознакою яких є володіння спеціальними 
знаннями. Права, обов’язки та завдання 
кожного з них тією чи іншою мірою ви-
значені в КПК України і мають суттєві від-
мінності. Тому для визначення кожного з 
них треба застосовувати такий підхід, який 
дозволить чітко їх розрізняти.

Тривалий час, поняття “експерт” і 
“експертиза” у кримінальному судочинстві 
на законодавчому рівні не визначалися. 
Дану прогалину заповнили науковці, які 
сформулювали та розкрили ці поняття. 
Так, М.В. Костицький пише, що “судова 
експертиза чи експертиза у криміналь-
ному процесі – це саме дослідження, 
процес пізнання, яке проводить експерт, 
і обґрунтування висновку відповідно до 
встановленого законом порядку” [3, 5-24]. 
Інші вважають експертизою “вивчення 
обізнаною особою наданих їй об’єктів і 
матеріалів справи, виявлення, аналіз або 
порівняння притаманних їм властивостей 
і ознак із застосуванням відповідних спо-
собів, методик і технічних засобів, оцінка 
і формулювання на основі спеціальних 
знань висновків у вигляді відповідей на 
поставлені запитання” [4, 19]. З аналізу 
наукової літератури доходимо висновку, 
що переважна більшість авторів поділяє 
такий підхід до тлумачення даних тер-
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мінів. У подальшому це було сприйнято 
законодавцем. Так, у ст. 1 Закону України 
“Про судову експертизу” наводиться таке 
визначення: “Судова експертиза – це до-
слідження експертом на основі своїх спе-
ціальних пізнань матеріальних об’єктів, 
явищ і процесів, які містять інформацію 
про обставини справи, що перебуває у 
проваджені органів дізнання, досудового 
слідства чи суду” [2]. Таким чином, про-
ведення експертизи – це процесуальний по-
рядок одержання фактичних даних слідчим 
за допомогою експерта, який самостійно 
на підставі постанови слідчого досліджує 
необхідні об’єкти, що зібрані у справі, для 
встановлення нових відомостей з питань, 
які перед ним поставлені суб’єктом роз-
слідування.

Отже, призначення експертизи на до-
судовому слідстві є процесуальним рішен-
ням особи, яка проводить розслідування 
у кримінальній справі. Експертиза є про-
цесуальною дією, яка проводиться у спе-
цифічній формі. Експерт, використовуючи 
свої спеціальні знання, досвід та навички, 
самостійно, в межах своєї компетенції ви-
являє нові обставини, які мають значення 
для пізнання події злочину. Саме цим 
експертиза відрізняється від інших проце-
суальних засобів доказування у справі і в 
першу чергу від залучення спеціалістів до 
участі у слідчих діях.

Особа, яка володіє спеціальними зна-
ннями потрібними для вирішення питання 
у справі може виступати в різних процесу-
альних формах: спеціаліста (ст. 1281), екс-
перта (ст. 75), фахівця (ст. 48). Відповідно 
до цього відрізняються способи їх залу-
чення до участі у справі, а також правове 
значення результатів їхньої діяльності і 
можливість їх використання в процесі до-
казування.

Спеціаліст залучається до участі у спра-
ві викликом слідчого і саме цей виклик є 
для нього обов’язковим. Участь спеціаліста 
у слідчій дії та отримані внаслідок такої 
діяльності результати відображаються слід-
чим у відповідному протоколі слідчої дії.

Особа набуває процесуального статусу 
експерта після винесення слідчим постано-

ви про призначення експертизи. Правове 
положення експерта і вимоги до нього ви-
значені законодавством. Так, у ст. 10 Закону 
України “Про судову експертизу” судовими 
експертами можуть бути особи, які мають 
необхідні знання для надання висновку з 
досліджуваних питань. Судовими експер-
тами державних спеціалізованих установ 
можуть бути особи, які мають відповідну 
вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рі-
вень не нижче спеціаліста, пройшли відпо-
відну підготовку та отримали кваліфікацію 
судового експерта з певної спеціальності.

До проведення судових експертиз, крім 
тих, що проводяться винятково державни-
ми спеціалізованими установами, можуть 
залучатися також судові експерти, які не 
є працівниками цих установ, за умови, 
що вони мають відповідну вищу освіту, 
освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче 
спеціаліста, пройшли відповідну підготов-
ку в державних спеціалізованих установах 
Міністерства юстиції України, атестовані 
та отримали кваліфікацію судового екс-
перта з певної спеціальності у порядку, 
передбаченому цим Законом (ст. 10 Закону 
України “Про судову експертизу”).

Визначаючи поняття експерта, науковці 
звертають увагу на незацікавленість особи 
у результатах справи, а також, якими зна-
ннями та вміннями вона повинна володіти 
(в окремій галузі науки, техніки, мистецтва 
або ремесла) [5, 297]. Крім того, акценту-
ється на необхідності розрізняти поняття 
експерт (більш вузьке) від поняття “суб’єкт 
судово-експертної діяльності”. Останнє 
включає всіх осіб, які беруть участь у 
провадженні експертизи (від керівника 
до технічних помічників, лаборантів та 
ін.), у тому числі нештатних експертів. 
Судовим експертом є лише та особа, яка 
безпосередньо відповідає на запитання, по-
ставлені органом, що призначив експертизу, 
незалежно від того, хто ще брав участь у її 
провадженні, виконуючи технологічні або 
технічні функції.

Експерт здійснює ряд функцій. Основна 
з них полягає у дослідженні та встановленні 
фактів, що мають доказове значення, і за їх 
результатами складає висновок чи повідо-
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млення про неможливість його надання. 
Поряд з цим він інформує слідчого та інших 
учасників досудового розслідування щодо 
положень, які їх цікавлять в галузі науки, 
техніки, сутності та результатів зроблених 
ним досліджень, обґрунтовує свої висновки 
і дає оцінку встановленим фактам; бере 
участь у дослідженні обставин справи, що 
мають значення для експертизи; допомагає 
фіксувати в протоколі слідчої дії повідомле-
ні ним положення і відповіді на поставлені 
перед ним запитання.

До експерта, якому слідчий, прокурор, 
орган дізнання, або суд доручає дослідження 
визначених обставин кримінальної справи на 
основі його спеціальних знань, пред’являють 
особливі вимоги: він повинен бути не зацікав-
леним у результаті справи і компетентним у 
питаннях, що вимагають спеціальних знань.

Статтею 11 Закону України “Про судову 
експертизу” визначено осіб, які не можуть 
бути судовими експертами: визнані у вста-
новленому законом порядку недієздатними, 
а також особи, які мають судимість. Крім 
того, відповідно до ч. 7 ст. 75 КПК України, 
не можуть бути експертами особи, які пере-
бувають у службовій або іншій залежності 
від обвинуваченого, потерпілого або які 
раніше були ревізорами у справі.

Закон надає експерту ряд прав, які є 
найважливішими юридичними гарантіями 
сумлінності та правдивості, об’єктивності 
та всебічності експертних досліджень. На 
даний час права експерта викладені у двох 
документах: в Законі України “Про судову 
експертизу” (ст. 13) та КПК України (ст. 77). 
Ознайомлення з їх змістом дозволяє виявити 
певні відмінності. Зазначимо лише деякі. В 
КПК експерт має право “порушувати кло-
потання про представлення нових матеріа-
лів”, в Законі – “подавати клопотання про 
надання додаткових матеріалів”. Виникає 
ряд запитань, зокрема про відмінність по-
рушувати і подавати, нових і додаткових 
матеріалів. Подібні розбіжності можливо 
побачити щодо визначення інших прав 
експерта, що не сприяє однозначності їх 
розуміння науковцями і практиками.

Перелік прав експерта наведений до-
статньо широко в Законі України “Про судо-

ву експертизу”, що вважається доцільним, 
але завершується дана стаття словами “інші 
права судового експерта передбачаються 
процесуальним законодавством”. На нашу 
думку, права і обов’язки експерта мають 
бути відображені саме в цьому документі. 
Він є головним, базовим для врегулювання 
самостійного виду діяльності, яка має ви-
значальне значення для розв’язання питань, 
що потребують спеціальних знань в певних 
галузях.

Внаслідок малої процесуальної ре-
форми 2001 року вводиться новий суб’єкт 
кримінально-процесуальної діяльності – 
фахівець (п. 13 ч. 2 ст. 48 КПК). Чинний 
КПК України пов’язує його з діяльністю 
захисника. Спілкування з даного приводу 
з окремими науковцями показує, що його 
намагаються розглядати як синонім до 
спеціаліста. За своєю сутністю, як особа, 
що володіє спеціальними знаннями у певній 
галузі, між ними важко знайти відмінності. 
Такі відмінності спостерігаються у визна-
ченні процесуального положення кожного 
з них. Спеціаліст залучається слідчим до 
участі у слідчих діях. Перелік його прав 
та обов’язків визначений КПК. Його ви-
сновки з тих чи інших питань не знаходять 
відображення в процесуальних документах, 
мають допоміжний характер для визначен-
ня напрямів розслідування.

Фахівець залучається до справи за запи-
том захисника. Він може надавати письмові 
висновки з питань, що вимагають спеціаль-
них знань. Введення до КПК такої форми 
використання спеціальних знань у кримі-
нальному судочинстві слід розглядати як 
розширення можливостей сторони захисту 
на отримання фактичних даних на користь 
підзахисного, які можуть використовувати-
ся як докази в справі. Разом з тим, таке но-
вовведення потребує подальших наукових 
досліджень та закріплення в КПК прав та 
обов’язків фахівця, порядку ознайомлення 
його з матеріалами справи, предметами і до-
кументами, без яких неможливо проведення 
досліджень, встановлення відповідальності 
за завідомо неправдивий висновок.
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У відповідності до ст. 55 Конституції 
України права і свободи людини і громадя-
нина захищаються судом. Кожному гаран-
тується право на оскарження в суді рішень, 
дій чи бездіяльності органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, 
посадових і службових осіб [3, 19].

З цією метою процесуальними кодекса-
ми встановлюються певні строки, протягом 
яких особа може оскаржити те чи інше 
рішення, з якими вона не згодна.

Чинне кримінально-процесуальне за-
конодавство передбачає можливість для 
особи, яка з поважних причин пропустила 
строк для вчинення певних дій, можливість 
поновлення такого строку.

Так, у відповідності до ст. 90 КПК Укра-
їни, пропущений з поважних причин строк 
повинен бути поновлений за клопотанням 
заінтересованої особи постановою органу 
дізнання, слідчого, прокурора або ухвалою 
суду, постановою судді. Подача клопотан-
ня про поновлення пропущеного строку 
зупиняє виконання рішення, оскарженого 
з пропуском строку, до вирішення питання 
про поновлення строку.

Подібним чином це питання вирішува-
лося і в Статуті кримінального судочинства 
1864 року. Так, ст. 868 Статуту містила 
норму про те, що у разі пропуску строку 

подання апеляційного відзиву чи протесту 
з поважних причин його поновлення за-
лежало від того ж суду, проти вироку якого 
відзив подавався [9, 118].

Ст. 353, 386 КПК конкретизують по-
рядок відновлення строків на апеляційне 
та касаційне оскарження.

Цікаво відмітити, що законодавець 
вдається до двох термінів – поновлення та 
відновлення строків, причому другий тер-
мін вживається в разі пропущення строків 
на оскарження того чи іншого судового 
рішення.

Водночас в проекті КПК, внесеному 
народними депутатами України В.Р. Мойси-
ком, О.М. Бандуркою, І.В. Вернидубовим, 
С.Б. Гавришем та іншими, використову-
ється лише термін “поновлення”. Згідно зі 
ст. 106 проекту:

“1. Процесуальний строк не вважається 
пропущеним, якщо до закінчення строку 
скаргу, подання, клопотання подано на по-
шту, а для осіб, що тримаються під вартою 
або перебувають у медичному чи психіа-
тричному стаціонарі, спеціальній навчально-
виховній установі, скаргу чи інший документ 
подано адміністрації місця попереднього 
ув’язнення або тримання затриманих, ме-
дичного чи психіатричного стаціонару, спе-
ціальної навчально-виховної установи.

О.В. Єні, 
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2. Пропущений з поважних причин 
процесуальний строк повинен бути по-
новлений за клопотанням заінтересованої 
особи під час дізнання і досудового слідства 
постановою особи, яка здійснює дізнання, 
слідчого, прокурора, а в суді – постановою 
судді, ухвалою суду.

3. Постанова прокурора про відмову в 
задоволенні клопотання про поновлення 
пропущеного процесуального строку може 
бути протягом семи діб оскаржена прокуро-
ру вищого рівня, а постанова головуючого 
у справі – до суду вищого рівня.

4. За клопотанням заінтересованої 
особи чи прокурора виконання рішення, 
оскарженого з пропуском установленого 
строку, у випадках, передбачених цим Ко-
дексом, може бути зупинено до вирішення 
питання про поновлення пропущеного 
строку” [11].

Питанню про поновлення пропущених 
строків науковцями приділяється досить 
багато уваги, особливо при опрацюванні 
таких тем, як процесуальні строки, апеля-
ційне та касаційне оскарження. Так, про-
блеми відновлення строків на апеляційне 
та касаційне оскарження вивчали В.Т. Ма-
ляренко, М.М. Міхеєнко, М.С. Строгович, 
О.Ю. Костюченко. Питання загальної 
частини КПК, присвячені процесуальним 
строкам, розглядалися у дисертаційних 
дослідженнях С.О. Заїки та С.Б. Фоміна, 
а серед російських вчених – у працях 
І.В. Маслова, О.А. Анашкіна, Т.Л. Корепа-
нової, Г.Б. Петрової. 

Неможливо переоцінити значення ін-
ституту поновлення пропущеного строку 
для забезпечення прав та інтересів учасни-
ків кримінального судочинства, адже саме 
за його допомогою особа може реалізувати 
своє право на оскарження того чи іншого 
рішення чи вчинення певних, важливих 
для неї дій. Для поновлення пропущеного 
строку необхідні дві умови – подання заін-
тересованим учасником процесу клопотан-
ня про поновлення пропущеного строку, а 
також його розгляд і позитивне вирішення 
органом, якому це клопотання адресовано. 
У даній статті пропоную розглянути проце-
суальний порядок та особливості заявлення 

та розгляду клопотання про поновлення 
пропущеного строку. 

По-перше, клопотання про поновлення 
пропущеного строку подається тій службо-
вій особі, в провадженні якої знаходиться 
кримінальна справа [5, 255]. Звичайно, роз-
гляд такого клопотання органом дізнання, 
слідчим, прокурором, з однієї сторони, та 
судом, з іншої, має свої особливості. На 
практиці найбільша кількість таких клопо-
тань заявляється саме в суді і стосується від-
новлення строку на апеляційне чи касаційне 
оскарження судового рішення.

По-друге, в КПК не конкретизовано, 
хто ж саме має право на внесення вказаного 
клопотання. Цілком погоджуюсь з думкою, 
висловленою науковцями, що заінтересо-
ваною особою є учасник кримінального 
процесу, що має власний або представлений 
процесуальний інтерес, який знаходить свій 
вираз у відповідній потребі, яка проявля-
ється в його конкретній поведінці, спрямо-
ваній на досягнення вигідного результату 
[5, 255].

По-третє, в клопотанні обов’язково по-
винні вказуватися причини пропуску строку. 
Питання про визнання такої причини по-
важною вирішується службовою особою, в 
провадженні якої знаходиться кримінальна 
справа. До поважних причин відносяться: 
хвороба, відрядження, стихійне лихо та інші 
обставини, що не дали можливості заінтер-
есованій особі своєчасно подати скаргу, 
чи інший документ [5, 255]. Як зазначає 
В.Т. Маляренко, і це є цілком слушним, до-
вести поважність причини зобов’язана осо-
ба, що подала клопотання про відновлення 
строку. Такими причинами в цьому випадку 
можуть бути: тяжка хвороба учасника про-
цесу, стихійне лихо, смерть чи тяжка хворо-
ба близької людини учасника процесу, які не 
давали можливості своєчасно підготувати 
апеляцію; вручення засудженому, що пере-
буває під вартою, копії вироку мовою, якою 
він не володіє. Разом з тим, вважає В.Т. Ма-
ляренко, не можна вважати поважними при-
чинами для несвоєчасного подання апеляції 
неознайомлення чи неповне ознайомлення з 
матеріалами справи або з протоколом судо-
вого засідання, оскільки подання апеляції не 
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пов’язується з можливістю ознайомлення з 
цими документами. Автор пояснює це тим, 
що подання апеляції пов’язується лише з 
вироком, і тому обставини, що випливають 
зі змісту протоколу судового засідання чи 
виникають під час ознайомлення з матеріа-
лами справи, можуть бути підставою лише 
для доповнення та зміни апеляції [6, 240]. Як 
вбачається з п. 20 постанови Пленуму Вер-
ховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. 
№ 8 “Про застосування законодавства, яке 
забезпечує право на захист у кримінальному 
судочинстві”, невручення засудженому копії 
вироку або його письмового перекладу на 
рідну мову чи мову, якою він володіє, є під-
ставою для поновлення пропущеного строку 
на оскарження вироку або для скасування 
судового рішення апеляційного суду, якщо 
останній розглянув справу з такими пору-
шеннями [8].

О.Ю. Костюченко зазначає, що біль-
шість судів, як показало анкетування, по-
важними причинами визнають: 1) підтвер-
джену медичними документами хворобу 
особи, яка має право на подання апеляції; 
2) направлення апеляції безпосередньо до 
апеляційного суду; 3) неознайомлення чи 
неповне ознайомлення з протоколом су-
дового засідання або матеріалами справи, 
несвоєчасний розгляд зауважень на про-
токол з причин, які не залежать від особи, 
що подала апеляцію; 4) відрядження; 5) сти-
хійне лихо; 6) непередбачувані об’єктивні 
обставини (тяжка хвороба, смерть близьких 
людей тощо). Водночас були висловлені й 
інші точки зору, що відповідно до закону, 
виготовлення і подання апеляції повинні 
проходити паралельно з виготовленням 
протоколу судового засідання, ознайом-
ленням з ним, поданням на нього заува-
жень і їх розглядом, крім того, що подання 
апеляції не пов’язується з можливістю 
ознайомлення з матеріалами справи. Після 
ознайомлення з матеріалами справи та 
протоколом судового засідання апелянт 
має право подати доповнення до апеляції. 
З урахуванням цього зазначені підстави не 
можна відносити до поважних причин при 
вирішенні питання про відновлення строків 
на подання апеляції [4]. 

Отже, думки фахівців щодо того, які 
причини слід визнавати поважними, а які 
ні, досить відрізняються. В будь-якому разі, 
якщо учасник процесу вважає певну при-
чину поважною, він має право відстоювати 
свою точку зору, і саме від його доводів, 
викладених у клопотанні, може залежати 
рішення посадової особи про поновлення 
строку. 

Наприклад, в літературі наводиться 
такий приклад. У справі за обвинуваченням 
К. потерпіла В. подала апеляцію про оскар-
ження вироку і клопотання про відновлення 
пропущеного строку. Ужгородський апеля-
ційний суд визнав пропущений строк через 
хворобу адвоката неповажною причиною, 
бо він хворів недовгий час. Проте колегія 
у кримінальних справах Верховного Суду 
України, розглянувши скаргу В., визнала 
пропуск строку поважним (архівна спра-
ва Ужгородського апеляційного суду за 
2001 р.) [2, 497–498].

Про прийняте рішення про поновлення 
пропущеного строку органом дізнання, 
слідчим, прокурором або судом виноситься 
мотивована постанова (ухвала). Постанова 
з посиланням на мотиви прийнятого рішен-
ня виноситься і у випадках відмови в задо-
воленні прохання заінтересованої сторони. 
Учасник процесу, який подав клопотання 
про поновлення пропущеного строку, пови-
нен довести поважність причини пропуску 
строку. Саме тому до клопотання необхідно 
долучати відповідні документи, які підтвер-
джують наявність обставин, що завадили 
вчасно подати апеляцію. 

У літературі висловлюється точка зору 
про необхідність встановлення граничного 
строку поновлення строків на оскарження. 
Так, С.Б. Фомін пропонує закріпити в КПК 
норму, згідно з якою поновлення пропу-
щеного навіть з поважних причин строку 
було б не безмежним, а саме – встановити 
правило, що по закінченні 30 діб ніякий 
строк не може бути поновлений. Речові 
докази повинні зберігатися, а заходи щодо 
забезпечення можливого цивільного по-
зову повинні діяти упродовж 30 діб з дня 
набрання законної сили постановою про 
закриття справи або вироку суду [10, 19]. 
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Погоджуючись із висловленою думкою 
про необхідність встановлення граничного 
строку, вважаю, що строк, запропонований 
С.Б.Фоміним, є занадто малим. Доцільніше 
було б визначити такий строк у 3 або 4 
місяці, оскільки, наприклад, хвороба, яка 
перешкодила вчасно (протягом 7 чи 15 
діб) подати апеляцію чи касацію, скоріше 
за все є тривалою і може тривати декілька 
місяців.

Далі пропоную розглянути особливості 
заявлення та розгляду клопотань про від-
новлення строку на апеляційне, касаційне 
оскарження.

По-перше, клопотання подається лише 
до суду, який постановив судове рішення. 
Разом із клопотанням необхідно подавати 
апеляційну чи касаційну скаргу (подання).

По-друге, в кодексі інакше сформу-
льований склад осіб, які мають право 
клопотати про відновлення пропущеного 
строку, а саме – це особи, які мають право 
на подання апеляції (ст. 348 КПК) чи касації 
(ст. 384 КПК).

По-третє, розгляд клопотання відбу-
вається в судовому засіданні судом, який 
розглядав справу. Про день і час розгляду 
клопотання своєчасно повідомляються 
сторони, неявка яких в судове засідання не 
перешкоджає розгляду клопотання.

По-четверте, в разі подання апеляції 
(касації) з пропуском встановленого за-
коном строку без подачі клопотання про 
поновлення цього строку постановою 
суду апеляція (касація) визнається такою, 
що не підлягає розгляду. Ця постанова 
може бути оскаржена. Варто зазначити, 
що строк подання апеляції на постанову 
суду про визнання апеляції такою, що не 
підлягає розгляду у зв’язку з пропуском 
строку апеляційного оскарження, або про 
відновлення пропущеного строку на апеля-
ційне оскарження, або про відмову в його 
відновленні й визнання апеляції такою, що 
не підлягає розгляду, в КПК окремо не ви-
значений. Тому, керуючись ст. 349 КПК, цей 
строк повинен становити 15 діб з моменту 
оголошення постанови. 

В разі оскарження суд направляє справу 
до вищестоящого суду, призначаючи дату 

розгляду апеляції. У випадку задоволення 
апеляції на постанову (ухвалу) суду, спра-
ва повертається до суду, який розглянув 
справу, для виконання вимог ст. 351 або 389 
КПК. Після цього справа знову направля-
ється до вищестоящого суду. Тобто, така 
процедура спричиняє значну тяганину та 
інші проблеми (фінансові затрати, перена-
повнення слідчих ізоляторів тощо). Тому 
вказана норма Кодексу справедливо викли-
кає багато зауважень та нарікань.

О.Ю. Костюченко пропонує змінити 
такий порядок і діяти за аналогією зі ст. 352 
КПК, тобто в разі надходження апеляції (ка-
сації) без відповідного клопотання постано-
вою суду, який розглядав справу, залишити 
цю апеляцію без руху та повідомити особу, 
яка її подала, про необхідність вирішення 
питання щодо відновлення пропущеного 
строку, надавши їй для цього певний час. В 
разі невиконання вказаних вимог апеляція 
(касація) визнається такою, що не підлягає 
розгляду. Вже така постанова може бути 
оскаржена до вищестоящого суду [4]. Ціл-
ком погоджуюсь із необхідністю внесення 
вказаних змін. Як зазначав голова Верхо-
вного Суду України В.В. Онопенко, ведучи 
мову про господарський процес, істотною 
проблемою, що перешкоджає належному 
захисту прав людей, є надмірна форма-
лізація судових процедур, ускладнення 
судового процесу, коли він здійснюється за-
ради процесу [7, 6]. Однак вказане є цілком 
характерним і для процедури, передбаченої 
ст. 353 КПК. Саме тому зазначена норма 
Кодексу потребує внесення вищевказаних 
змін.

Представники Української Гельсінської 
спілки з прав людини, критикуючи про-
ект КПК України, фактично критикують 
і існуючий порядок поновлення строків 
на оскарження. Так, вони вважають, що 
повноваження вирішувати питання про 
допустимість апеляції до розгляду, про від-
новлення строку на апеляційне оскарження, 
яке належить суду першої інстанції, не від-
повідають вимогам про неупередженість 
суду та об’єктивність розгляду ним справ. 
Чи правильно, що суд першої інстанції буде 
самостійно вирішувати подальшу долю 

О.В. Єні

87



апеляційної скарги на власне рішення? На 
погляд автора, позитивна відповідь на ці пи-
тання веде до порушення принципу “ніхто 
не може бути суддею у своїй справі”. Адже 
оскарження судового рішення фактично 
свідчить про наявність спору зацікавленої 
особи з судом, який його ухвалив, щодо 
правосудності рішення у справі. А тому 
не можна допускати, щоб питання про 
прийнятність скарги на судове рішення 
вирішувалося судом, який його ухвалив. 
Зрозуміло, що останній не зацікавлений в 
такому оскарженні, а тому буде створювати 
перешкоди у реалізації цього права. Тож до-
цільно, щоб усі питання щодо прийнятності 
апеляції вирішувалися судом апеляційної 
інстанції [1].

Вважаю, що внесення змін до ст. 353 
КПК України з приводу винесення судом 
замість постанови про визнання апеляції 
(касації) такою, що не підлягає розгляду, 
постанови про залишення апеляції (касації) 
без руху усуне також і проблеми, окреслені 
представником Української Гельсінської 
спілки з прав людини, оскільки в такому 
разі суди першої інстанції будуть позбав-
лені можливості свавільно вирішувати вка-
зані питання, водночас вищестоящі суди не 
будуть перевантаження такими справами. 

Далі пропоную розглянути розробле-
ний мною зразок клопотання.

До ______________районного (міського, 
міськрайонного, апеляційного) суду
_____________________________
____________________________ 
(П.І.Б. особи, яка подає клопотання, її 
статус у справі)

Клопотання
про відновлення (поновлення) строку  

на оскарження вироку суду

Вироком (постановою, ухвалою) ____________ районного (міського, міськрайонного, 
апеляційного) суду _______ від „______” ________________ 200__ року у кримінальній справі 
за обвинуваченням ___________________ постановлено _____________________ (вказати суть 
прийнятого судом рішення). З даним судовим рішенням не погоджуюсь і маю намір оскар-
жити його в апеляційному (касаційному) порядку. Однак, у встановлений законом строк я не 
зміг подати апеляційну (касаційну) скаргу у зв’язку з ________________ (вказати причини). 
Наведене перешкодило мені вчасно подати скаргу і є поважною причиною для відновлення 
строку на апеляційне (касаційне) оскарження.

Згідно зі ст. 351 КПК України, 

ПРОШУ:
Відновити (поновити) строк на апеляційне (касаційне) оскарження вироку (ухвали, по-

станови).

Додаток: документи, які підтверджують поважність причини пропуску строку на ___ 
арк.

Дата, підпис.
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резЮме
Статья посвящена исследованию важной гарантии прав участников процесса, а имен-

но – процессуального порядка заявления и рассмотрения ходатайств о возобновлении 
пропущенных сроков в уголовном судопроизводстве Украины. Акцентируется внимание 
на проблемных вопросах, возникающих в практической деятельности. Обосновано не-
обходимость внесения изменений в существующий процессуальный порядок. 

SUMMARY
This article is devoted to researching one of the important guarantee of the participant’ rights, 

exactly – to legal order of claiming and consideration a motion about restoration a missing terms 
in criminal procedure of Ukraine. The article focuses on the practical problems. The author 
grounds the necessity of bringing changes to existent procedural order.
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Становлення громадянського сус-
пільства в Україні має на увазі розуміння 
відповідальності перед законом від всіх 
сторін взаємодії, що має правові наслідки. 
Цей факт, а так само розвиток цивільного 
законодавства призвів до збільшення позо-
вів про відшкодування моральної шкоди. 
Проте до цього часу єдиної точки зору на 
встановлення як факту, так і визначення 
величини компенсації немає [3; 4; 5]. 
Найбільш завершеною є схема і формула 
О.М. Ерделєвського [6], яка використову-
ється в судово-психологічній експертизі як 
частина експертної методики [1]. 

Мета роботи – систематизувати дані 
і запропонувати оптимальний варіант 
застосування коефіцієнту ступеня відпо-
відальності потерпілого.

При визначенні компенсації моральної 
шкоди, судові експерти-психологи стика-
ються з проблемою диференціації ступеня 
провини потерпілих. Це пов’язано з тим, що 
в методиці немає чітко вказаних критеріїв, 
за яких можна ранжувати значення цього 
чинника. При цьому коефіцієнт провини 
потерпілого розглядається як чинник, що 
впливає у бік зменшення розміру моральної 
шкоди, що підлягає компенсації.

Практика  проведення  судово-
психологічної експертизи у справах про 
відшкодування моральної шкоди вказує на 
необхідність врахування специфічної по-
ведінки жертви. Для судово-психологічної 
експертизи проблема поведінки жертви 
традиційно розглядається в рамках ві-

ктимології [3; 5], яка розглядає не тільки 
особливості ситуації, обстановки події, 
взаємин жертви і злочинця, стан учасни-
ків конфліктної взаємодії, їх поведінку і 
індивідуально-психологічні особливості, 
але й ступінь відповідальності сторін за 
юридично значущі наслідки того, що від-
булося [3; 5].

Критерій наявності або відсутності 
провини потерпілого при виділенні типів 
жертв поклав в основу класифікації ступе-
ня віктимної поведінки Б. Мендельсон [3]. 
Вказана класифікація не є універсальною, 
оскільки в ній відсутнє виділення жертви, 
яка пасивна або така, що активно пере-
шкоджає настанню наслідків. На думку 
О.М. Костенка “за характером і злісністю 
порушення моральних або правових норм, 
а головне – щодо ролі в досягненні зло-
чинного результату, провина потерпілого 
може бути визначена як важка або легка” 
[3]. Проте автор не наводить чітких кри-
теріїв віднесення провини потерпілого до 
“важкої” або “легкої”.

Не безспірною є думка, висловлена 
Н.В. Кулаковою, яка однією з причин за-
вершених злочинів розглядає підвищену 
здатність жертви стати потерпілим. Причо-
му автор відзначає, що така здатність може 
бути “винною” або “невинною” [3].

Таким чином, з наведених джерел ви-
тікає, що на сьогодні не існує не тільки кла-
сифікації, що враховує ступінь провини по-
терпілого в настанні наслідків злочинного 
діяння, але й немає єдності думок про сис-
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темоутворюючі ознаки і принципи такого 
поділу. У зв’язку з цим стосовно методики 
визначення компенсації моральної шкоди 
нами запропонована апробована і впрова-
джена в практику судово-психологічної екс-
пертизи з визначення компенсації мораль-
ної шкоди наступна класифікація ступенів 
винності потерпілих (кількісні критерії дані 
за методикою О.М. Ерделєвського):

1. Абсолютна невинність (наявна від-
сутність зв’язку поведінки людини з на-
станням противоправного / негативного 
результату; повна відсутність сприянню 
злочину), fs = 0.

2. Незначна винність (легковажне від-
ношення до ситуації, необережність), fs = 
0,25.

3. Помірна винність (ризикована пове-
дінка, небезпечна бездіяльність), fs = 0,5.

4. Значна винність (провокуюча пове-
дінка; причетність), fs = 0,75.

5. Абсолютна винність (осмислена, 
добровільна, цілеспрямована поведінка, 
спрямована на якісну зміну себе як жертви 
в потерпілого), fs = 1,0.

Дана градація використовувалася при 
проведенні 20 судово-психологічних екс-
пертиз у справах, пов’язаних з компенсаці-
єю моральної шкоди. Суттєвим моментом 
її є співвіднесена з вже розробленими 
О.М. Ерделєвським градаціями ступеня 
провини особи, яка заподіяла шкоду. Вка-
зане дозволяє уточнити та диференціювати 
експертну методику.

Подальший напрям досліджень цього 
питання полягає в накопиченні емпірич-
ного матеріалу для більш типового опису 
запропонованої градації коефіцієнта.
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У Проекті кримінально-процесуального 
кодексу України визначено завдання кримі-
нального судочинства як: захист особи від 
безпідставного і незаконного притягнення 
до кримінальної відповідальності, засу-
дження, захист фізичних та юридичних 
осіб від порушення чи обмеження їх прав, 
свобод та охоронюваних законом інтересів; 
забезпечення доступу особи до здійснення 
правосуддя у кримінальних справах; спри-
яння зміцненню законності, запобігання 
злочинам, усунення причин, що породжу-
ють злочинність, та виховання громадян 
в дусі дотримання Конституції та законів 
України [3]. 

Слід уважно дослідити, яким саме 
чином ці завдання будуть забезпечува-
тися через призму допустимості доказів, 
оскільки як відомо саме в процесі дока-
зування відбувається збирання, фіксація, 
оцінка доказів, що в свою чергу впливає 
на сприйняття судом інформації про дійсні 
обставини справи.

За чинним КПК України (ст. 65) доказа-
ми є всякі фактичні дані, на підставі яких у 
визначеному законом порядку орган дізна-
ння, слідчий і суд встановлюють наявність 
або відсутність суспільно небезпечного 
діяння, винність особи, яка вчинила це ді-
яння, та інші обставини, що мають значення 
для правильного вирішення справи. Ці 
фактичні дані повинні бути: 1) отриманими 

належним суб’єктом у ході здійснення ним 
кримінально-процесуальної діяльності; 2) з 
дотриманням визначеної законодавством 
процесуальної форми; 3) міститись у дже-
релах, вичерпний перелік яких зазначений у 
ч. 2 ст. 65 КПК України. Будь-яке відхилен-
ня від згаданих вимог породжує підстави 
для визнання доказів недостовірними чи 
недопустимими, а, отже, непридатними для 
обґрунтування та прийняття процесуально-
го рішення [4].

У проекті кримінально-процесуального 
кодексу України (ст. 152) питанням допус-
тимості доказів також приділена значна 
увага. Зокрема, визначається законність 
їх джерел, умови і способи одержання. 
Докази, одержані незаконним шляхом, є 
неприпустимими і не підлягають враху-
ванню та використанню при притягненні 
особи до кримінальної відповідальності. 
Більш того, чітко зазначено, що будь-який 
доказ, здобутий внаслідок застосування 
насильства, погроз та інших незаконних 
заходів, визнається таким, що не має юри-
дичного значення, а дослідження такого 
доказу, що відбулося, – недійсним. Осо-
бливо підкреслюється, що не можуть бути 
доказами повідомлені свідком, потерпілим, 
підозрюваним, обвинуваченим та іншими 
допитаними особами відомості, джерело 
яких невідоме або його неможливо переві-
рити. Якщо в основі показань зазначених 
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осіб лежать повідомлення інших осіб, то ці 
особи повинні бути також допитані.

В теорії кримінально-процесуального 
права допустимість доказів означає пра-
вову придатність їх для використання у 
кримінальному процесі як аргументів у 
доказуванні.

Допустимість доказів означає, що:
фактичні дані як докази одержані  –
уповноваженим на те суб’єктом;
фактичні дані одержані з відомого,  –
перевіреного та незабороненого за-
коном джерела;
фактичні дані одержані у встанов- –
леному законом порядку з дотри-
манням процесуальної форми, яка 
гарантує захист прав та законних 
інтересів громадян;
фактичні дані та сам процес їх одер- –
жання належним чином закріплені 
та засвідчені;
зібрані докази та інші матеріали  –
кримінальної справи в цілому до-
зволяють здійснити перевірку до-
стовірності та законності одержання 
фактичних даних [6].

У силу принципу презумпції невинува-
тості, закріпленого у ст. 62 Конституції Укра-
їни, всі сумніви у справі, а отже, й сумніви 
щодо допустимості до використання фактич-
них даних у доказуванні мають тлумачитися 
та розв’язуватися на користь обвинувачено-
го, підозрюваного та підсудного [5].

Із поняттям допустимості тісно взаємо-
діє поняття достовірності доказів, що озна-
чає відповідність їх змісту тому, що мало 
місце в дійсності. Достовірність передбачає 
відомість, перевіреність та добротність як 
самого джерела, так і способу одержання 
фактичних даних, надійність процесуаль-
ного носія та засобів фіксації.

Забороняючи використання в доказу-
ванні інформації, джерело якої невідоме або 
сумнівне, а також встановлюючи суворий 
порядок одержання доказових даних, закон 
тим самим турбується про використання в 
доказуванні не будь-яких, а тільки достовір-
них відомостей, фактичних даних.

Слово “факт” означає те, що сталося, 
відбулося насправді, що об’єктивно існує, 

те, що є матеріалом для певних висно-
вків і відповідає об’єктивній дійсності. В 
буквальному смислі “фактичні дані” – це 
дані, які відповідають дійсності, фактам. 
Це об’єктивна, адекватно відображуюча 
об’єктивну реальність інформація.

Доказуванням є дія зі встановлення іс-
тинності будь-якого судження, положення 
(тези) на підставі інших суджень, істинність 
яких перевірена, за допомогою аргументів 
(посилань), істинність яких встановлена. 
Очевидно, що використання в доказуванні 
сумнівних, недостовірних даних може ви-
кликати помилкові висновки.

Логічно зробити висновок, що доказова 
інформація повинна мати ознаки достовір-
ності Тільки за такої умови вона може бути 
покладена в основу висновків у справі, ви-
користана як засіб доказування.

Доказами у кримінальній справі є такі 
одержані відповідно до закону фактичні 
дані, які в цілому відповідають вимогам 
належності до справи, допустимості та 
достовірності.

Належність, допустимість та достовір-
ність знайдених слідів та інших фактичних 
даних визначаються в процесі розслідуван-
ня. В ході слідчих дій одержані фактичні 
дані вивчаються, оцінюється значущість їх 
для справи, їх зміст та форма. Вживаються 
заходи до їх закріплення та збереження.

У процесуальних документах, що скла-
даються при цьому, фіксується та засвідчу-
ється вся діяльність з пошуку, виявлення, 
вилучення, закріплення та дослідження 
доказів. Інформація щодо даних обставин, 
будучи відображеною в матеріалах справи, 
являє собою цілий комплекс допоміжних 
доказів, які підтверджують допустимість 
та достовірність основних доказів. За 
необхідності одержана доказова інформація 
додатково перевіряється.

Наукові та практичні працівники по-
різному уявляють межі встановлення 
допустимості та достовірності основних 
доказів, тому по-різному визначають об-
сяг допоміжних доказів, які підлягають 
збиранню.

Якщо розглянути всі докази у справі 
в їх взаємозв’язку, то можна помітити, що 
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кожен із них є як встановлюючим, так і 
встановлюваним.

Будь-який основний доказ, що безпосе-
редньо підтверджує будь-яку з обставин події 
злочину, тим самим підтверджує і достовір-
ність іншого основного доказу, того що вста-
новлює сам факт, і навпаки, оскільки і ті, й 
інші перебувають у причинно-наслідковому 
зв’язку з одним і тим самим фактом. Слідство 
у певному сенсі слугує підтвердженням при-
чини, так само як і причина вказує на мож-
ливі наслідки, засвідчуючи тим самим про їх 
справжність. Спеціально зібрані допоміжні 
докази, підтверджуючі достовірність одного з 
основних доказів розшукуваного факту, є ра-
зом з тим непрямими доказами достовірності 
й інших основних доказів, які встановлюють 
той самий факт. Основні докази, так само як 
причина підтверджує слідство, підтверджу-
ють, у свою чергу, достовірність кожного з 
допоміжних доказів.

Такий багатосторонній взаємозв’язок 
всіх доказів у справі дозволяє однозначно 
визначити належність, допустимість та 
достовірність як основних, так і допоміж-
них доказів. Встановлення ж належності, 
допустимості та достовірності фактичних 
даних є необхідною умовою їх використан-
ня в доказуванні.

Доказ являє собою єдність фактичних 
даних та їх процесуальних носіїв.

Разом з тим, у поняття доказу вклада-
ється більший зміст, ніж у поняття “фактич-
ні дані” (відомості, інформація) або “сліди 
злочину”.

Сліди злочину, зокрема, так само як і 
інформація взагалі, є лише гносеологічною 
першоосновою доказів. Безпосередньому 
використанню їх у доказуванні у кримі-
нальній справі передує діяльність органів 
дізнання та попереднього слідства з при-
стосування до такого використання, пере-
творення “речі в собі” в “річ для всіх”.

У пристосуванні слідів злочину та 
інших фактичних даних до використання 
в доказуванні можна виділити діяльність, 
спрямовану на одержання, закріплення та 
збереження фактичних даних (пізнавально-
комунікативна частіша), та процесуально-
засвідчувальну форму даної діяльності, 

яка покликана забезпечити достовірність 
одержаних фактичних даних та їх переві-
реність на предмет встановлення законності 
одержання.

У процесі такої діяльності фактичні 
дані отримують статус доказів. А це мож-
ливе, як ми вже зазначали вище, лише за 
наявності низки умов, а саме:

вони мають стосуватись предмета до-
казування, а саме, бути у змозі знімати ін-
формаційну невизначеність за фактами, які 
підлягають встановленню, тобто володіти 
признаками належності до справи;

фактичні дані, що стосуються справи, 
мають бути зібрані та закріплені в перед-
баченому законом порядку, тобто мати до-
пустимість до справи;

закон обмежує використання фак-
тичних даних як доказів низку умов, що 
ставляться як до самих фактичних даних, 
так і до їх джерел. Наприклад, не може 
бути свідком особа, яка через свої фізичні 
або психічні недоліки не здатна правильно 
сприймати обставини, що мають значення 
для справи (п. 2 ст. 69 КПК України); не 
можуть слугувати доказами фактичні дані, 
що містяться у показаннях свідків, якщо 
вони не в змозі вказати джерело своєї по-
інформованості (ч. 3 ст. 68 КПК України).

Так і у проекті КПК України (ч. 4 
ст. 152) зазначено, що не можуть бути до-
казами повідомлені свідком, потерпілим, 
підозрюваним, обвинуваченим та іншими 
допитаними особами відомості, джерело 
яких невідоме або його неможливо переві-
рити. Якщо в основі показань зазначених 
осіб лежать повідомлення інших осіб, то ці 
особи повинні бути також допитані.

На нашу думку, неправильно вважати 
джерелом доказів свідків, потерпілих, під-
озрюваних, обвинувачених, експертів, ав-
торів процесуальних та інших документів. 
Поки доказова інформація, яку мають певні 
особи, не одержана від них і не зафіксована 
в передбаченій КПК формі, не викладена 
у висновку експерта, в документі, доказів 
ще немає, а отже, і їх джерел, які повинні 
знаходитись у справі. Перелічених же осіб 
точніше було б називати носіями можливої 
доказової інформації [2].
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Стосовно використання науково-техніч-
них засобів в доказуванні законодавець 
пішов шляхом переліку в КПК науково-
технічних засобів, які застосовуються для 
фіксації певних обставин, перебігу і резуль-
татів слідчих дій, і порівняно докладного 
регулювання порядку застосування трьох 
з них: звукозапису (ст. 851), кінозйомки і 
відеозапису (ст. 852). Проте цей єдиний шлях 
виявився не зовсім ефективним, бо з появою 
кожного нового технічного засобу виникає 
питання про допустимість і правомірність 
його використання для фіксації доказів, об-
ставин кримінальної справи. Тому є цілком 
слушними пропозиції сформулювати в КПК 
загальні норми про умови допустимості 
використання науково-технічних засобів і в 
ширшому плані – досягнень науки і техніки 
в кримінальному процесі. Однак не слід 
виключати уже наявні в КПК норми, які 
регулюють порядок застосування окремих 
технічних засобів і охорону прав особи при 

цьому, оскільки саме конкретні вказівки 
закону є важливими і реальними гарантія-
ми додержання принципів кримінального 
судочинства [1].

Пов’язуючи допустимість доказів з 
процесуальним порядком їх одержання, 
закон не тільки має на меті захист громадян 
від безпідставного вторгнення в їх законні 
права та інтереси, а й виходить з того, що 
цей порядок містить гарантії одержання 
достовірної доказової інформації.

Підводячи підсумки з вище наведеного, 
слід зазначити, що допустимість доказів 
за формою, за змістом, за належністю до 
справи означає правову придатність їх для 
використання у кримінальному процесі 
як аргументів у доказуванні. Підстави для 
визнання доказів недопустимими встанов-
лені як чинним КПК, так і у проекті КПК 
України і є гарантією додержання закон-
ності під час здійснення кримінального 
судочинства. 
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Стосовно стратегії і тактики судового 
розгляду, тактики суду та сторін і тактики 
захисту в суді зокрема, існують різні погля-
ди. Згідно з одним із них, в процесі розгляду 
кримінальних справ достатньо точного до-
тримання процесуального порядку і узагаль-
нення практики застосування відповідних 
норм закону [4, 19]. Згідно з іншим – немає 
ані тактики суду як такого, ані тактики 
судового слідства як такого, а є тактика 
підтримання державного обвинувачення в 
суді, і є тактика професійного захисту від 
державного обвинувачення, висунутого і 
підтримуваного в суді [2, 15]. В свою чергу, 
щодо тактики обвинувачення та захисту, 
одні вчені вважають її інтегративною, такою, 
що перетворилася із криміналістики обви-
нувачення та здатна задовольнити потреби і 
обвинувачення, і захисту одночасно [5, 60], 
інші ж, що криміналістика обвинувачення і 
криміналістика захисту істотно відрізняють-
ся  і вимагають власних спеціальних підходів 
як до стратегії, так і до тактики [6, 91].

Очевидно, і це підтверджує повсяк-
денна практика, що не дивлячись на те, 
що порядок судового розгляду детально 
регламентований законом, в його перебігу 
у кожній справі виникає немало стратегіч-
них та тактичних завдань, законодавче ви-
рішення яких неможливе, бо законодавець 
неспроможний передбачити і врахувати 
усі особливості конкретних кримінальних 
справ. За межами законодавчої регламен-

тації залишаються такі питання, як порядок 
дослідження  доказів, послідовність допитів 
підсудних, потерпілих, свідків, криміна-
лістичний аналіз доказів. Усі ці і подібні 
їм питання, що виникають в суді, мають 
тактичний характер і повинні вирішувати-
ся не на основі суб’єктивного підходу, а з 
врахуванням наукових тактичних рекомен-
дацій, які Л.Е. Ароцкер називав “судовою 
криміналістикою” [1, 25]. Тому, і тим більше 
в умовах змагального судового розгляду, 
необхідно розглядати не лише стратегію 
і тактику власне судового розгляду, а в її 
структурі виокремлювати взаємопов’язані 
та взаємообумовлені стратегічні і тактичні 
підсистеми сторін та суду, тому що перед 
кожною із сторін та перед судом стоять 
різні функціональні завдання та цілі, що 
досягаються ними як однорідними, так і 
специфічними процесуальними та тактико-
криміналістичними шляхами. 

Застосовувані в суді процесуальні за-
соби та тактичні прийоми можна поділити 
на три групи: 

1) ті, що здійснюються судом без враху-
вання думок сторін та узгодження з ними;

2) ті, що ставляться в суді на обгово-
рення, в т. ч. з ініціативи сторін, і реалізація 
яких безпосередньо опосередковується 
судовим рішенням;

3) ті, що застосовуються кожною із 
сторін за власною ініціативою без посеред-
ництва суду.

В.О. Попелюшко, 
кандидат юридичних наук
(Національний університет «Острозька 
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До тактичних прийомів та способів 
реалізації засобів обвинувачення і захисту 
другої групи відносяться: висловлення сво-
їх думок про можливість судового розгляду 
справи; щодо обсягу доказів, які будуть 
досліджуватися в суді та порядку їх до-
слідження; по питанню повернення справи 
на додаткове розслідування; з приводу за-
явлення учасниками процесу клопотань з 
тих чи інших питань; стосовно питань, які 
слід поставити експертові, в разі призна-
чення експертизи в суді; заявлення відводів, 
клопотань про виклик нових свідків і екс-
пертів, про витребування і приєднання до 
справи нових доказів; про обрання, зміну 
та скасування щодо підсудного запобіжно-
го заходу; про відкладення чи зупинення 
справи розглядом тощо. В межах даних 
тактичних ходів і обвинувач і захисник 
можуть придавати і придають, в залежності 
від обраної стратегії та тактичної ситуації, 
обвинувальний чи захисний характер тому 
чи іншому прийому та способу своїх дій, 
і суд має це врахувати, з огляду на вимогу 
закону створювати необхідні умови для 
виконання сторонами їх процесуальних 
обов’язків і здійснення наданих їм прав 
(ст. 161 КПК). Проте останнє слово тут за-
вжди залишається за судом.

До тих тактичних прийомів, що ви-
користовуються захисником з власної 
ініціативи і не опосередковуються судо-
вим рішенням належать: узгодження з 

підзахисним спільної позиції у справі та 
вироблення стратегії і тактики на судовий 
розгляд; планування дій та рішень, які необ-
хідно здійснити в ході судового слідства з 
метою спростування обвинувачення і об-
винувальних доказів; з’ясування обставин, 
що виправдовують чи пом’якшують від-
повідальність підсудного; послідовність, 
обсяг та зміст цих дій (що слід з’ясувати у 
свідка, які питання йому поставити, коли 
і як узгодити постановку певних питань 
із оглядом документів); корекція плану і 
його реалізації в ході судового слідства, в  
залежності від ситуації, що склалася; пода-
вати і коли саме самостійно зібрані докази 
чи не подавати їх взагалі; побудова системи 
аналізу доказів в дебатах сторін і т. ін. Такі 
тактичні прийоми та способи захисту за-
позичені із криміналістики обвинувачення, 
напрацьовані адвокатською практикою, та 
почасти, наукою про адвокатуру (адвокато-
логією) [3, 180] .

Отже, тактику захисту в судовому роз-
гляді кримінальної справи слід розглядати 
як систему наукових, інтегрованих із кри-
міналістики обвинувачення, розроблених 
адвокатологією та напрацьованих адво-
катською практикою прийомів та способів 
діяльності адвоката-захисника у справі, з 
метою найбільш вмілого їх використання 
для ефективного захисту прав та законних 
інтересів підсудного.
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резЮме
В статье отстаивается положение о том, что тактика судебного разбирательства уго-

ловного дела включает тактику обвинения, тактику защиты от обвинения, тактику суда. 
Дано определение тактики защиты.

SUMMARY
The article grounds the thesis about tactics of court proceedings, that includes tactics of 

charge, tactics of defence from charge and court tactics. The definition of tactics of defence is 
given.
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Сучасному стану української адвока-
тури, її проблемам і шляхам їх вирішення 
присвячено багато публікацій. На сьогод-
ні навколо неї точаться гострі дискусії, 
численні наради й конференції адвокатів 
намагаються виробити єдиний напрям по-
дальшого розвитку законодавства про ад-
вокатуру. Але навряд чи можна вести мову 
про ґрунтовні дослідження проблем у цій 
сфері без статистичного аналізу. Авторка 
статті спробувала провести такий аналіз 
щодо організаційних форм адвокатської 
діяльності в Україні. Деякі міркування 
стосовно цього питання і склали підґрунтя 
даної роботи.

Вбачається дві основні проблеми, які 
заважають виконати повне статистичне 
дослідження стану організаційних форм 
адвокатської діяльності в Україні. Перша 
з них полягає в тому, що не існує правової 
норми, яка забороняла б підприємцеві, який 
не є адвокатом, зареєструвати юридичну 
особу під назвою, наприклад, ТОВ “Адво-
кат”, ПП “Юридична фірма”, “Адвокат та 
партнери” тощо. І на практиці підприємці 
активно користуються цією прогалиною в 
праві: юридичними фірмами йменують себе 
як адвокатські об’єднання, так і підприєм-
ства (ПП, ТОВ та ін.). У рейтингу, надруко-
ваному у засобах масової інформації, рік у 
рік адвокатські об’єднання й підприємства 
перелічені підряд, без поділу на власне 

адвокатські утворення і підприємства, які 
засновані не адвокатами.

В Україні діяльність адвокатів, на від-
міну від діяльності юристів-підприємців, 
досить жорстко врегульована законодав-
ством. Юридична практика як господарська 
діяльність не ліцензується в Україні з 22 
жовтня 2000 р., а спеціального закону, який 
регламентував би її, поки що не існує. А без 
цього не існує й будь-яких вимог до осіб, 
які бажають надавати юридичні послуги. 
Інакше кажучи, теоретично створити під-
приємство, яке має назву “юридична фір-
ма”, може хто завгодно, бо за таких умов 
навіть не треба мати юридичної освіти. І 
ось такі юридичні ПП і ТОВ в Україні, на 
жаль, вправі надавати всілякі юридичні 
послуги [2, 8].

Ще раз підкреслимо, прямої юридичної 
норми, що забороняла б використовувати 
термін “адвокат” у найменуваннях юридич-
них осіб, які не мають ніякого відношення 
до адвокатури, в чинному законодавстві 
України немає. Отже, вважаємо, що закон-
ність таких дій є сумнівною.

По-перше, комерційні найменування 
юридичних осіб, які відповідно до ст. 489 
ЦК України не становлять адвокатські 
об’єднання, але містять слово “адвокат” чи 
йому подібні, не підлягають захисту. Адже 
правова охорона надається комерційному 
найменуванню лише в тому випадку, якщо 
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воно не вводить в оману споживачів щодо 
справжньої діяльності юридичної осо-
би [7].

По-друге, відповідно до ст. 10 Закону 
України “Про рекламу” [5] існують підста-
ви для визнання реклами юридичних осіб, 
що не є адвокатськими об’єднаннями, але 
містять у найменуванні слово “адвокат”, 
недобросовісною. Адже реклама такого 
підприємства знову ж таки може ввести в 
оману споживачів внаслідок її неточності, 
не достовірності й двозначності.

Друга проблема, що стає на зава-
ді повного статистичного дослідження 
стану організаційних форм адвокатської 
діяльності, полягає в наступному. Госпо-
дарський кодекс України наводить перелік 
суб’єктів господарювання, зокрема, види й 
організаційні форми підприємств, а також 
непідприємницьких організацій [3]. Серед 
різноманіття суб’єктів господарювання 
немає таких їх видів або організаційних 
форм, як адвокатська фірма, адвокатське 
бюро, контора, в результаті чого на прак-
тиці адвокатські об’єднання реєструються 
як ТОВ, ПП тощо. Достатньо часто можна 
зустріти організацію, яка має назву, напри-
клад, “Адвокатське об’єднання”, “Колегія 
адвокатів” та ін.

На даний час дуже складно вивчити 
діяльність усіх зареєстрованих суб’єктів 
господарювання, виокремити серед них 
утворення, найменування яких містить 
термін “адвокат” або похідні від нього, 
а з отриманого переліку вилучити під-
приємства, які засновані не адвокатами. 
Щоправда, за допомогою сучасних до-
слідників з’являється можливість все-таки 
ознайомитися з деякою статистикою. Так, 
Б. Боярський наводить такі дані: “Сього-
денна українська адвокатура – це понад 500 
адвокатських об’єднань різних форм і типів, 
більше тисячі адвокатських бюро, майже 30 
тисяч адвокатів” [1].

О.Б. Захандревич пише: “Станом на 
25 вересня в Україні зареєстровано 512 
адвокатських об’єднань. З них 29 зареєстро-
вано протягом 9-ти місяців 2006 р. Торік 
свідоцтва про реєстрацію отримали 44 ад-
вокатських об’єднання, 33 було виключено 

з Реєстру адвокатських об’єднань у зв’язку 
з їх ліквідацією” [4] . Але він не наводить 
відомостей про реєстрацію інших організа-
ційних форм адвокатської діяльності.

Отже, сьогодні ми можемо говорити 
тільки про можливість статистичного до-
слідження щодо адвокатських об’єднань. 
Наведемо дані, отримані нами з Міністер-
ства юстиції України (таблиці 1,2).

З аналізу таблиці 1 бачимо, що кількість 
адвокатських об’єднань в Україні невпинно 
зростає, хоча й не так швидко, як у пер-
ші роки після набуття чинності Законом 
України “Про адвокатуру”. Проте аналіз 
зазначених даних показує нерівномірність 
розташування адвокатських об’єднань в 
регіонах. 51 % адвокатських об’єднань 
розташовані в столиці України. Жоден 
інший регіон (область) не містить більше 
8 % від загальної чисельності адвокатських 
об’єднань в країні. При цьому переважне 
число регіонів містять до 4 % від цієї їх 
кількості; 16 регіонів разом становлять 
10 %, а ще 9 в сукупності – 40 % від загаль-
ної чисельності адвокатських об’єднань. У 
двох областях України – Полтавській і Рів-
ненській – таких об’єднань взагалі немає, 
а ще в 4-х регіонах існує всього по 1 адво-
катському об’єднанню, що певною мірою 
створює диктат монополістичних умов.

Проте такі вражаючі результати не по-
винні слугувати підставою для висновків 
про відсутність кваліфікованої правової 
допомоги у значній кількості регіонів 
України, оскільки ми не можемо нічого 
сказати про кількість адвокатських бюро 
й адвокатів-“індивідуалів” у цих регіонах. 
Але одне є безперечним, що такої кількості 
адвокатських утворень недостатньо.

Викликає інтерес також аналіз чисель-
ності адвокатських об'єднань на одиницю 
населення. За даним критерієм лідирує 
м. Київ, де функціонує приблизно одне ад-
вокатське об’єднання на 10 тис. населення. 
Але в більшості регіонів (за винятком 4-х 
– АРК, Київської, Львівської й Одеської 
областей) цей показник дорівнює менш ніж 
по одному адвокатському об’єднанню на 
100 тис. мешканців. Більше того, в інших 
регіонах (21) тільки в 7-ми налічується 
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приблизно по одному об’єднанню вже на 
200 тис. жителів, а в 6-ти регіонах з ураху-
ванням 2-х регіонів з нульовим показником 
– лише одне адвокатське об’єднання при-
падає на понад 10 млн. людей.

Узагальнивши статистику стосовно 
адвокатських об’єднань, спробуємо далі 
знайти шляхи вирішення вищезазначених 
проблем. Більшість дослідників вважає, 
що перш за все слід законодавчо закріпити 
виключне право адвокатів на зайняття адво-
катською діяльністю й надання юридичних 
послуг. Такі резолюції регулярно приймає 
на своїх засіданнях Спілка адвокатів Укра-
їни, дискутуються ці питання на різнома-
нітних адвокатських конференціях, з’їздах. 
Цьому положенню обов’язково знаходиться 
місце у всіх без винятку проектах Закону 
України “Про адвокатуру”. В одному з них, 
правда, міститься пропозиція дозволити 
юрисконсультам підприємств надавати 
юридичну допомогу. Однак така правова 
норма не може бути закріплена в чинному 
законодавстві з огляду на дві причини – те-
оретичну і практичну.

Перша полягає в тому, що введенню цієї 
норми заважає відоме Рішення Конститу-
ційного Суду Укради у справі Солдатова, 
яким визначено, що обмеження права на 
надання юридичної допомоги є некон-
ституційним [6]. Розв’язати цю проблему, 
звичайно, можна, чітко розмежувавши 
такі поняття, як “правова допомога” й “ад-
вокатська діяльність”, однак це питання 
залишається відкритим і чекає на окреме 
наукове дослідження.

На практиці, на заваді законодавчого 
закріплення такої норми стає наступне. Вже 
сьогодні гонорари, які вимагають адвокати 
за свої послуги, в декілька, а іноді навіть у 
десятки разів перевищують гонорари, що 
отримують звичайні юристи, які не мають 
адвокатських свідоцтв. Якщо заборонити 
останнім займатися наданням юридичних 
послуг, виникне природна монополія, і 
найімовірніше, що з огляду на збільшення 
навантаження на адвокатів їх гонорари 

ще більше зростуть. І навіть якщо вони 
залишаться на сьогоднішньому рівні, їх 
послуги стануть недоступними переважній 
більшості населення Укради. Таким чином, 
адвокатура не зможе виконувати свою осно-
вну функцію – надання правової допомоги 
всім тим, хто її потребує. Вирішення цієї 
проблеми можливе лише шляхом розробки 
ефективної системи надання юридичних 
послуг за так званим “правом бідності”: 
безоплатних і частково оплачуваних.

Проблему неузгодженості норм Закону 
України “Про адвокатуру” й Господарського 
кодексу Укради, на нашу думку, можна ви-
рішити двома шляхами:

а) ввести в перелік організаційних 
форм суб’єктів господарської діяльності, 
передбачений Господарським кодексом 
України, адвокатське бюро, адвокатське 
об’єднання й колегію адвокатів;

б) передбачити в Законі України “Про 
адвокатуру”, що адвокатські утворення ма-
ють існувати у відповідних організаційних 
формах, передбачених Господарським ко-
дексом; наприклад, у пункті, присвяченому 
адвокатським об’єднанням, зазначити, що 
вони мають існувати у формі товариств 
(саме такий вихід пропонується в деяких 
проектах Закону України “Про адвокатуру”). 
Але тоді різні види адвокатських утворень 
не можна буде називати організаційними 
формами, оскільки в цих формах не можна 
організовувати адвокатську діяльність.

Таким чином, у даній статті ми по-
рушили деякі проблеми, які мають нега-
тивне значення для адвокатури в цілому, а 
зокрема – не дають можливості отримати 
об’єктивні статистичні дані щодо сучасного 
стану діяльності адвокатури в Україні. Вва-
жаємо, що без ґрунтовних змін у чинному 
законодавстві вирішити це питання навряд 
чи можливо. Тільки вирішення вказаних 
проблем і проведення масштабного статис-
тичного дослідження надасть можливості 
накреслити обґрунтовану стратегію подаль-
шого розвитку української адвокатури.
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Таблиця 1. Кількість адвокатських об’єднань (АО) в Україні.
Рік Кількість зареєстрованих АО Загальна кількість зареєстрованих АО

1993 11 11
1994 71 82
1995 39 121
1996 34 155
1997 24 179
1998 33 212
1999 34 246
2000 34 280
2001 27 307
2002 24 331
2003 35 366
2004 36 402
2005 44 446
2006 42 488
2007 32 520

2008 (кінець 1 кв.) 7 527

Таблиця 2. Кількість адвокатських об’єднань (АО) по регіонах України на кінець 1 
кварталу 2008 року

Територіальна одиниця Кількість АО Населення, тис. чол. К-сть АО на тис.населення
Автономна Республіка 

Крим 26 1971 0,013191
Вінницька область 3 1672 0,001794
Волинська 5 1036 0,004824
Дніпропетровська 18 3398 0,005297
Донецька 23 4539 0,005067
Житомирська 1 1306 0,000766
Закарпатська 4 1243 0,003219
Запорізька 1 1833 0,000546
Івано-Франківська 4 1383 0,002893
Київська 22 1737 0,012663
Кіровоградська 5 1040 0,004809
Луганська 1 2355 0,000425
Львівська 37 2560 0,014454
Миколаївська 10 1204 0,008308
Одеська 44 2395 0,018374
Полтавська 0 1525 0
Рівненська 0 1152 0
Сумська 3 1197 0,002507
Тернопільська 7 1099 0,006372
Харківська 22 2796 0,007869
Херсонська 10 1108 0,009029
Хмельницька 1 1350 0,000741
Черкаська 5 1316 0,003801
Чернівецька 2 904,5 0,002211
Чернігівська 7 1136 0,006163
м. Київ 266 2740 0,097073
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В юридичній літературі поки що приділе-
но недостатньо уваги використанню кримі-
налістичних знань адвокатами-захисниками 
при здійсненні своїх повноважень по захис-
ту прав та законних інтересів осіб у сфері 
кримінального судочинства (за невеликими 
винятками – Т.В. Варфоломеєва, В.Г. Гон-
чаренко), і в тому числі й щодо роботи з 
документами кримінальної справи. 

Проблемою дослідження рукопис-
них та друкованих документів з позиції 
обвинувачення займалися вітчизняні 
вчені-криміналісти А.В. Іщенко, Н.І. Кли-
менко, В.К. Лисиченко, В.В. Липовський, 
М.В. Салтевський, М.Я. Сегай, В.Ю. Ше-
пітько, а щодо роботи з ними інших учас-
ників процесу – В.Г. Гончаренко, Н.І. Кли-
менко, М.Я. Сегай.

Метою даної статті є спроба в певній 
мірі заповнити прогалину стосовно вико-
ристання криміналістичних знань захисни-
ком при роботі з документами кримінальної 
справи.

Згідно зі ст. 44 КПК захисником є осо-
ба, яка в порядку, встановленому законом, 
уповноважена здійснювати захист прав і 
законних інтересів підозрюваного, обвину-
ваченого, підсудного, засудженого, виправ-
даного та надання їм необхідної юридичної 
допомоги при провадженні у кримінальній 
справі. З моменту допуску до участі у 
справі захисник має право  застосовувати 

науково-технічні засоби при провадженні 
тих слідчих дій, в яких він бере участь, 
а також при ознайомленні з матеріалами 
справи – з дозволу особи, яка провадить 
дізнання, чи слідчого, а у суді, якщо справа 
розглядається у відкритому судовому за-
сіданні, – з дозволу судді чи суду; збирати 
відомості про факти, що можуть викорис-
товуватися як докази в справі, в тому числі 
запитувати і одержувати документи чи їх 
копії від громадян та юридичних осіб, зна-
йомитися на підприємствах, в установах, 
організаціях, об’єднаннях громадян з необ-
хідними документами, крім тих, таємниця 
яких охороняється законом, одержувати 
письмові висновки фахівців з питань, що 
вимагають спеціальних знань, опитувати 
громадян (п. 5, 13 ч. 2 ст. 48 КПК). 

Зазначені права є досить специфічними, 
виходячи з того, що п. 5 ч. 2 ст. 48 КПК 
містить норму, яка дає право захиснику 
застосувати науково-технічні засоби лише 
з дозволу органу дізнання, слідчого, суду, 
судді, і результат їх використання фіксуєть-
ся у відповідних процесуальних докумен-
тах. Результати ж дій, зазначених у п. 13 
ч. 2 ст. 48 КПК, можуть бути долучені до 
матеріалів справи і набути статусу доказів 
лише шляхом їх подання органу, у прова-
дженні якого перебуває справа (ч. 2 ст. 66 
КПК). Чинне законодавство не надає право 
захиснику залучати до своєї діяльності 
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спеціаліста, окрім одержання висновку фа-
хівців з питань, що вимагають спеціальних 
знань. Відповідно до ст. 1281 КПК, таким 
правом наділений лише слідчий. 

Між тим для вирішення цілого ряду 
завдань, що стоять перед захисником у 
процесі здійснення його повноважень, 
гостро постає питання застосування кримі-
налістичних знань для правильного, тобто 
законного виявлення, фіксації та вилучення 
предметів та речовин, що можуть викорис-
товуватись як допустимі докази у справі. 
Найчастіше це стосується роботи захисника 
з різноманітними документами. 

Оскільки захисник має право одержува-
ти документи чи їх копії та знайомитися з 
необхідними документами (п. 13 ч. 2 ст. 48 
КПК), щоб трансформувати такі документи 
в документи-докази відповідно до ст. 83 
КПК, захиснику на кожному етапі, перш 
за все слід уважно вивчати зміст докумен-
та, а також дотримуватись інших вимог 
криміналістичних методик поводження з 
документами [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Особливістю 
тут є те, що присутність понятих при огля-
ді документів захисником не передбачена 
законом, оскільки їх огляд захисником не 
є слідчою дією. Захисник, застосовуючи 
спеціальні криміналістичні знання, само-
стійно вирішує питання, чи відповідає до-
кумент ознакам документа-доказу (ст. 83 
КПК) та чи є підстави для подання його 
для долучення до матеріалів справи. Саме 
спеціальні знання дозволяють захисникові 
вирішити такі діагностичні завдання: чи 
є представлений документ копією, дублі-
катом чи витягом; чи одержаний за умови 
його належного оформлення; чи не містить 
документ ознаки матеріальної підробки 
– дописування, підчищення, травлення, 
змивання, підроблення підписів тощо. 

Важливим є також елемент з’ясування 
документа на предмет його інтелектуальної 
підробки. Для цього захисникові необхідно 
дослідити:

чи дійсно існує установа, організа- –
ція, підприємство тощо, від імені 
якої видано документ;
чи містить документ усі необхідні  –
реквізити;

чи наділена особа, яка підписала  –
документ, таким правом;
чи відповідають відбитки печаток та  –
штампів найменуванню установи, 
від імені якої видано документ;
чи придатні для прочитання тексти  –
в середині печатки та штампу і чи 
не містять вони ознак матеріальної 
підробки (малювання, вирізання на 
пластичному матеріалі, дзеркаль-
ності, нанесенні з використанням 
кольорової копіювально-множильної 
техніки тощо.)

В більшості випадків для вирішення 
цих питань допомога спеціаліста не по-
трібна. Тут достатньо юридично-фахових 
знань адвоката-захисника. У випадках же, 
коли виникають сумніви, захисник має 
скористатись правом отримати висновок 
з цих питань у відповідного фахівця (п. 13 
ч. 2 ст. 48 КПК). Відповідно до ст. 7 Закону 
України “Про судову експертизу” такими 
фахівцями є експерти експертних установ 
системи Міністерства юстиції України. 
Закон не забороняє адвокатам-захисникам 
звертатись із відповідним запитом й до 
експертів інших експертних установ та 
будь-яких спеціалістів з питань криміна-
лістичного документознавства.

Якщо методика огляду традиційних, па-
перових документів досить повно  опрацьо-
вана в літературі та описана у відповідних 
інструкціях, то такого немає щодо методики 
огляду новітніх документів, документів на 
електронних носіях.

Якщо електронний документ розміще-
но на жорсткому диску ПК або в локальній 
мережі, до якої немає вільного доступу, то 
захисник не має можливості оглянути такий 
документ, а тим більше носій, на якому він 
розміщений. Захисник може лише прохати 
володільця про надання йому копії такого 
документа. 

Далі, копія може бути як паперовою, 
завіреною у встановленому порядку, так 
і електронною. З паперовою копією зро-
зуміло, що ж до електронної, то п. 5 ст. 7 
Закону України “Про електронні документи 
та електронній документообіг” лише за-
значає, що електронна копія електронного 
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документа засвідчується у порядку, вста-
новленому законом, а відсилки на такі кон-
кретні закони не робить. Тому використання 
електронних копій захисником, як, до речі, 
й іншими суб’єктами процесу, в тому числі 
слідчим і судом, нині є проблематичним. 
Отже, з точки зору їх допустимості сьо-
годні мова може йти лише про отримання 
оригіналу електронного документа (п. 1, 2 
ст. 7 Закону).

Огляд документа, розміщеного в мережі 
Інтернет, також має свої особливості. Вони 
полягають у тому, що один і той самий до-
кумент в один і той же час можуть оглядати 
безліч осіб, незалежно від місця їх знахо-
дження. Умовою огляду в даному випадку 
є сама наявність доступу до документа 
через дану мережу. Вказаний документ 
користувач може переглядати на моніторі 
комп’ютера, зберегти в пам’яті свого чи 
іншого ПК, роздрукувати, зробити з нього 
витяг тощо. Значущим, в даному випадку 
є встановлення автентичності документа, 
чому сприятиме фіксація часу його огляду 
в мережі, оскільки в подальшому він може 
бути знятий з web-сторінки або видозміне-
ний адміністратором чи іншою особою. 

При копіюванні документа чи будь-яких 
маніпуляцій з документом відбувається 
автоматична фіксація таких дій у власти-
востях файлу, який отримує користувач. В 
даному випадку не завжди вдається вста-
новити того, хто набрав текст чи помістив 
файл у мережі, проте можливо встановити 
авторство документа. Це може бути як одна 
особа, так і декілька осіб. Є випадки, коли 
особа навіть не здогадується, що хтось 
використовує документи, створені нею 
раніше, для монтажу інших документів, які 
можуть повністю спотворювати викладені 

особою факти. Це досить поширене явище. 
Часто в мережі розміщують зображення 
документів, в яких є підписи відповідних 
осіб, або навіть коли тексти написані від 
руки, проте як з’ясовується, не автором. У 
зв’язку з низькою якістю зображення таких 
документів, їх дослідження є роботою до-
сить складною та кропіткою. 

При огляді можливим, а в окремих 
випадках необхідним, є такий процесуаль-
ний засіб та тактичний прийом як фото-
графування зображення тексту документа 
з екрана монітора ПК. Фотографування 
фрагмента документа дає можливість його 
дослідження у статиці та послідуючого 
використання як похідного доказу, який за 
необхідності може бути об’єктом експерт-
ного дослідження. При цьому експерту слід 
надати відомості про модель фотоапарата 
та його номер, тип об’єктива та вид фото-
матеріалу. 

При дослідженні документів захиснико-
ві не заборонено звертатися за допомогою 
до фахівців не лише для отримання від-
повідного висновку, а й за консультацією, 
що за аналогією дорівнює консультації 
спеціалістом слідчого (суду) при огляді ним 
документів процесуальним шляхом.

Наостанок, при участі адвоката-захис-
ника в огляді документів-доказів слідчим 
(судом) він має право і повинен звертати 
увагу слідчого (суду) на ті властивості до-
кумента, які мають значення з точки зору 
обставин, сприятливих для підзахисного.

У випадках, коли носій фактичних да-
них про обставини справи має одночасно 
ознаки документа та речового доказу, за-
хисник повинен клопотати про приєднання 
його до матеріалів справи і як документа-
доказу, і як речового доказу.
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резЮме
В статье рассматривается вопрос о работе адвоката (защитника) с документами, их 

осмотре и предварительном исследовании. Также обращено внимание на отдельные 
моменты методики осмотра документов на электронных носителях и документов, на-
ходящихся в системе Интернет.

SUMMARY
This article is dedicated to the problem of the work of an advocate (counsel for the defense) 

with documents, their examination and background research. Attention is also called to certain 
moments of methodology of examination of documents on electronic mediums and documents 
that are located in the Global Network.
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Перевірка показань підозрюваного, 
обвинуваченого, підсудного, потерпілого 
та свідка на місці події є безперечним засо-
бом забезпечення об’єктивності, повноти і 
всебічності як розслідування, так і судового 
слідства, гарантом від необґрунтованого 
обвинувачення.

Перевірка показань учасників кримі-
нального судочинства проводиться різними 
способами. Це може бути і співставлення 
з доказами, які вже є у справі, або шляхом 
проведення деяких слідчих дій – очних 
ставок, допитів, обшуків та ін. Якщо ж по-
казання, які підлягають перевірці, мають 
безпосереднє відношення до окремого 
визначеного місця, то основною “переві-
рочною” слідчою дією буде перевірка цих 
показань саме на місці.

Відповідно до чинного КПК України 
зазначена слідча дія проводиться в рамках 
відтворення обстановки та обставин по-
дії – слідчої дії, яка передбачена ст. 194 
КПК України. Вона полягає в тому, що на 
місці скоєння злочину або якоїсь події, яка 
має безпосереднє відношення до події, що 
розслідується, підозрюваний, обвинува-
чений, свідок, потерпілий вказує, де і що 
трапилося. Закон визначає, що ця слідча дія 
проводиться з метою перевірки і уточнення 
результатів допиту. Тобто передбачається, 
що цій слідчий дії передує допит, а її резуль-
татом повинна бути відповідь на запитання: 

чи відповідають показання особи фактичній 
обстановці, а також обставинам, які досто-
вірно встановлені іншими способами.

Проведення перевірки показань на 
місці надає слідству можливість отримання 
більш високого рівня знань про обставини 
злочину. І ми вважаємо, що сутність пере-
вірки показань на місці полягає, насампе-
ред, в уточненні, конкретизації, деталізації 
часу, місця, способу вчинення злочину та 
інших обставин, що мають значення для 
розслідування, а також перевірці відпо-
відності інформації про подію, що до-
сліджується, тій інформації, якою володіє 
слідчий [3, 118]. 

Якщо проаналізувати наукові погляди 
щодо цієї слідчої дії та слідчу практику, 
то можна дійти висновку, що до основних 
завдань, які вирішуються проведенням пе-
ревірки показань на місці, можна віднести: 
показ особою місць, пов’язаних з певною 
подією; виявлення нових доказів; вияв-
лення предметів, що мають значення для 
справи, про місцезнаходження яких особа 
повідомляла раніше; виявлення місць події, 
про які слідчому раніше не було відомо; 
встановлення шляху, яким особа потрапила 
на місце події та потім залишила його; ви-
явлення слідів злочину чи речових доказів, 
місцезнаходження яких не було відомо 
слідчому; встановлення потерпілих, свідків, 
підозрюваних та обвинувачених, раніше 
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не відомих слідчому; встановлення при-
четності підозрюваного, обвинуваченого 
до інших злочинів, про які слідчому відомо, 
але злочинці не встановлені; встановлення 
чи уточнення окремих обставин, пов’язаних 
із діями особи на місці події чи в інших 
місцях (коли ці обставини слідчому не зро-
зумілі, а іншими способами їх встановити 
та уточнити неможливо); встановлення 
дійсної обстановки місця події в момент 
здійснення на ньому відповідних дій; вста-
новлення обізнаності особи стосовно місця 
події; встановлення обізнаності допитаних 
осіб відносно дійсних обставин події чи 
дій, учасниками чи очевидцями яких вони 
були [2; 5; 7]. 

М.В. Салтевський пропонує класифі-
кувати види перевірки показань на місці 
залежно від завдань, які вирішуються в 
ході даної слідчої дії: уточнення окремих 
обставин (де, коли і хто перебував, звідки і 
хто з’явився та ін.); пошук ще не знайдених 
слідів події, які повинні існувати; “випро-
бування на обізнаність”, тобто перевірка на 
знання про події, обстановку та ін.; перевір-
ка об’єктивних суперечностей, які виникли 
під час допиту двох і більше осіб [6, 282].

Треба зазначити, що інколи підстав 
для проведення перевірки немає, але її 
проводять з метою “закріплення” зізнання 
підозрюваного (обвинуваченого). За таких 
обставин це фактично буде повторний до-
пит – лише не в кабінеті слідчого – і ніякого 
доказового значення він практично не має 
[4, 439–440].

Слідчий після допиту підозрювано-
го, обвинуваченого, потерпілого, свідка, 
встановлює обставини, що свідчать про 
необхідність проведення перевірки пока-
зань на місці і проводить дану дію відразу 
після допиту, в ситуації: якщо виникають 
сумніви про причетність даної особи до 
розслідуваної події; якщо можуть зникнути 
сліди злочину, які не були виявлені раніше, 
а також предмети і знаряддя злочину, за-
лишені, загублені або викинуті на місці 
злочину чи іншому місці; якщо в показан-
нях особи є відомості про вчинення нею 
інших злочинів, місце вчинення яких вона 
не пам’ятає [2, 66].

Достатньо поширена зазначена слідча 
дія під час розслідування кримінальних 
справ про насильницькі злочини (в першу 
чергу – про вбивства та спричинення тілес-
них ушкоджень різного ступеня тяжкості). 

За традиційною схемою, перевірка по-
казань на місці під час розслідування справ 
зазначеної категорії проводиться наступ-
ним чином: по-перше, здійснюється показ 
особою місця та об’єктів, які знаходяться 
на ньому, що пов’язані з подією злочину; 
по-друге, зазначена особа дає свідчення 
стосовно механізму та особливостей запо-
діяння ушкоджень потерпілому; по-третє, 
їй пропонується продемонструвати дії, які 
вчинені стосовно потерпілого (в тому числі 
із застосуванням відповідної зброї); по-
четверте, слідчий співставляє отримані дані 
з обстановкою на місці події та інформацію, 
яка міститься в матеріалах справи.

Найбільш поширеними і найбільш 
результативними при цьому можна визна-
ти судові експертизи, які проводяться за 
результатами проведення відтворення об-
становки та обставин події.

Можна визначити перелік таких слідчих 
ситуацій, коли виникає потреба у проведен-
ні за результатами цієї слідчої дії судової 
експертизи.

По-перше, це ситуації, коли підозрюва-
ний (обвинувачений) дає пояснення щодо 
механізму та особливостей спричинення 
пошкоджень потерпілим або уточнює свої 
показання. 

Зокрема, під час проведення перевірки 
показань на місці особа, чиї показання пе-
ревіряються, уточнює свої показання, але 
вони залишаються такими, що не відповіда-
ють повністю або частково іншим матері-
алам справи. Наприклад, щодо механізму 
та локалізації тілесних ушкоджень на тілі 
потерпілого – коли механізм спричинення 
та кількість поранень на тілі потерпілого 
не відповідає показанням підозрюваного. 
Сумніви, які з’являються у слідчого, можна 
усунути саме у разі проведення судової екс-
пертизи. Для цього до участі у відтворенні 
обстановки та обставин події запрошується 
судово-медичний експерт (він залучається 
до участі у слідчий дії як спеціаліст) або 
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до постанови про призначення експертизи 
додаються процесуальні документи, які 
складаються за результатами проведення 
перевірки показань на місці (протокол 
слідчої дії, схеми, плани, фотознімки та 
відеозапис). В постанові про призначення 
судово-медичної експертизи (частіше за 
все це додаткова експертиза) слідчий ста-
вить експерту основне питання: “Чи могли 
тілесні ушкодження на тілі потерпілого Х. 
утворитися за обставин і за умов, на які під-
озрюваний У. показав під час відтворення 
обстановки та обставин події?”

По-друге, це ситуації, коли під час пере-
вірки показань на місці за участю підозрю-
ваного (обвинуваченого), де він здійснює 
показ певних об’єктів, пов’язаних з подією 
злочину, або коли слідчому не відомо місце 
злочину (наприклад, справа порушена у 
зв’язку із зникненням потерпілого).

Це можуть бути речі, які належали під-
озрюваному; зброя, одяг, сліди крові, запаху, 
взуття, відбитки пальців рук на речах та ін. 
або речі потерпілих осіб, трупи жертв зло-
чину, знаряддя злочину та ін.

Після їх знаходження, вони оглядають-
ся з описанням розмірів, форми та інших ін-
дивідуальних особливостей, проводиться їх 
пакування та вилучення. Ця процесуальна 
дія відображається в протоколі відтворення 
обстановки та обставин події або в протоко-
лі огляду місця події, якщо він проводиться 
окремо (особливо у ситуаціях, коли про 
місце події слідству не було відомо).

Проведення дослідження зазначених 
речей може призвести до отримання до-
казової інформації про наявність на них 
слідів, які належали підозрюваним або 
потерпілим. На зброї можна знайти сліди 
рук підозрюваного, крові потерпілого і 
отримати підтвердження, що саме цим, на-
приклад, ножем був вбитий потерпілий. Це 
можуть бути дактилоскопічна експертиза, 
експертиза слідів ніг та взуття, холодної 
зброї та ін.

Саме за рахунок цього, в першу чергу, 
слідство отримує інформацію, яка свідчить 
про злочинну обізнаність підозрюваного 
(обвинуваченого).

Так, у справі про вбивство в березні 
2005 р. в Києві колишнього народного 
депутата України Б. підозрюваний під час 
перевірки показань на місці вказав місця 
засідки, маршрути спостереження; місце, 
де був залишений пістолет. В результаті в 
одному з каналів Дніпра в Києві, в місці, 
на яке вказав підозрюваний, був знайдений 
саморобний пістолет. Судово-балістична 
експертиза підтвердила, що саме з цього 
пістолета вбито потерпілого. Все це дало 
підстави для висновку про злочинну обі-
знаність цього підсудного і потім покладено 
в основу вироку, за яким винні у вбивстві 
засуджені до позбавлення волі [1]. 

Це також може бути судово-психологічна 
експертиза. Необхідність в її проведенні ви-
никає не завжди, а найчастіше у разі, коли 
є суттєві сумніви в правдивості показань 
особи на місці або коли вона на якомусь 
етапі досудового слідства відмовляється 
від своїх показань з мотивів, наприклад, 
застосування незаконних методів слідства 
стосовно неї. Саме тоді, крім допиту поня-
тих та інших учасників слідчої дії, виникає 
потреба в проведенні судово-психологічної 
експертизи. Ця судова експертиза прово-
диться з метою визначення індивідуально-
психологічних особливостей процесу 
відтворення обвинуваченим або іншим 
учасником кримінального судочинства 
показань, і в процесі якої вирішується пи-
тання щодо психологічної характеристики 
комунікативної діяльності конкретної осо-
би під час проведення слідчої дії, а також 
щодо наявності в її поведінці психологічних 
особливостей, які дають підставу для визна-
чення самостійного або несамостійного (в 
умовах психологічної залежності) відтво-
рення відповідних дій.

Судові експертизи, які призначаються 
за результатами перевірки показань на 
місці під час розслідування справ про на-
сильницькі злочини надають важливі до-
кази та підтверджують причетність осіб до 
вчинення злочинів або викривають осіб, які 
дають неправдиві або неповні показання, і є 
важливою умовою успішного розслідуван-
ня тяжких злочинів.
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Охорона праці на виробництві є однією 
з найважливіших конституційних гарантій 
трудових прав громадян. Належна безпека 
праці на складних виробництвах передба-
чена спеціальними нормативно-правовими 
документами, виконання яких покладено на 
посадових осіб господарських організацій. 
Останніми роками складається стійка тен-
денція до зростання нещасних випадків на 
виробництві. Формування такої ситуації 
обумовлено низкою чинників. З одного 
боку, це зниження ефективності системи 
охорони праці на будівництві, що знаходить 
свій вираз в низькому рівні підготовки 
керівників і фахівців будівельних організа-
цій з питань забезпечення належних умов 
праці; низькій виробничій дисципліні як 
працівників, так і власників та керівників 
будівельних підприємств, що втратили 
відчуття відповідальності за забезпечення 
безпечних умов праці і контроль над дотри-
манням працівниками будівельних правил. 
З іншого боку, – це тенденція скорочення 
будівельними організаціями виробничих 
витрат шляхом зменшення видатків на 
охорону праці.

Найбільшу складність, на нашу думку, 
викликає вчасне отримання необхідної ін-
формації на стадії порушення кримінальної 
справи. Дана проблема має комплексний 

характер, оскільки, по-перше, інформація, 
яка потрібна для прийняття відповідного 
рішення іноді може бути встановлена лише 
після проведення відповідних експертиз, по-
друге, специфіка даної галузі виробництва 
створює складний причинно-наслідковий 
зв’язок між порушенням правил охорони 
праці посадовою особою (особами) та 
виникненням негативних наслідків. Крім 
цього, розслідування даної категорії справ 
вимагає від слідчого спеціальних знань та 
навичок.

Питанням методики розслідування 
злочинних порушень правил техніки без-
пеки на будівництві присвячені роботи 
М.С. Брайніна, П.В. Кобзаренка, В.О. Об-
разцова, В.М. Махова, Ю.С. Тихонова, 
В.І. Рохлина, М.П. Яблокова тощо. Однак 
більшість досліджень було проведено в 
60-70-х роках минулого століття і на даний 
момент в Україні фактично відсутні сучасні 
комплексні дослідження із згаданої про-
блематики. Тому метою даної статті є деякі 
особливості методики початкового етапу 
розслідування справ даної категорії.

Сутність цієї стадії полягає в тому, що 
орган дізнання, слідчий, прокурор, вста-
новивши в події, про яку їм стало відомо, 
ознаки злочину, ухвалюють рішення поча-
ти провадження у кримінальній справі. У 

О.Ю. Айвазян,
аспірантка
(Академія адвокатури України)
(Науковий керівник доцент В.І. Бояров)

Початковий етап 
розслідування злочинних 
порушень техніки безпеки  
на будівництві 

Ключові слова: порушення техніки безпеки, будівництво, початковий етап, розсліду-
вання.

© О.Ю. Айвазян, 2008

Вісник Академії адвокатури України Випуск 12.

112



разі ж їх відсутності, а рівно за наявності 
обставин, що виключають провадження у 
справі, приймається рішення про відмову в 
порушенні кримінальної справи.

Відповідно до ст. 171 Кодексу законів 
про працю України, ст. 22 Закону України 
“Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 р. 
та п. 41 “Порядку розслідування та ведення 
обліку нещасних випадків, професійних за-
хворювань і аварій на виробництві”, який 
затверджений Постановою КМУ від 25 
серпня 2004 р. N 1112 (далі – “Порядок”), 
власник підприємства або уповноважений 
ним орган зобов’язаний негайно передати 
повідомлення про нещасний випадок з 
використанням засобів зв’язку за встанов-
леною формою низці державних органів, 
зокрема прокуратурі. Мова йде лише про 
наступні випадки: із смертельними на-
слідками; нещасні випадки, які сталися 
одночасно з двома і більше працівниками, 
незалежно від ступеня тяжкості ушко-
дження їх здоров’я; смерті працівників 
на підприємстві; зникнення працівників 
під час виконання трудових (посадових) 
обов’язків; з тяжкими наслідками, у тому 
числі з можливою інвалідністю постраж-
далих осіб.

Відповідно до ст. 97 КПК прокурор 
або слідчий зобов’язаний приймати такі 
заяви. З її реєстрації починається перебіг 
триденного строку протягом якого повинно 
бути винесене рішення про порушення кри-
мінальної справи або про відмову в цьому. 
За необхідності строк може бути подовжено 
до 10 днів.

Однак на даний момент існує практика, 
коли органи прокуратури відкладають реє-
страцію таких повідомлень до отримання 
матеріалів їх перевірки органами внутріш-
ніх справ або органами Держпромгірна-
гляду (особливо, коли немає наслідків 
перелічених вище). Тим самим знижується 
оперативність реагування на заяви про не-
щасні випадки, своєчасно не проводяться 
невідкладні слідчі та процесуальні дії, зо-
крема огляд місце події, опитування слідчим 
очевидців тощо, і, як наслідок, ускладнюєть-
ся розкриття даних злочинів. Це пояснюєть-
ся трьома основними причинами:

Іноді з первинного, короткого по-1. 
відомлення важко вирішити, чи є підстави 
для реєстрації його як повідомлення про 
вчинений злочин.

Як правило, вирішення питання про 2. 
порушення кримінальної справи в таких 
ситуаціях проводиться з урахуванням ма-
теріалів спеціального (відомчого) розслі-
дування. Але, зазвичай, вони поступають 
лише через 2–3 тижні після події, тобто 
по закінченні терміну, відведеного згідно 
із законом для розгляду повідомлення про 
вчинений злочин.

З різних мотивів посадові особи не 3. 
завжди своєчасно інформують про подію, 
пов’язану із злочинним порушенням тих 
або інших правил.

Але така практика не заснована на 
законі. Адже він не вимагає реєстрації по-
відомлень лише про злочини – саме тому 
передбачена можливість відмови в пору-
шенні кримінальної справи. 

Комісії із спеціального розслідування 
нещасного випадку дійсно іноді затягують 
з наданням матеріалів розслідування не-
щасних випадків в прокуратуру. Відповідно 
до п. 45 “Порядку” комісія має закінчити 
свою роботу протягом 10 днів, але це строк 
може бути продовжений на невизначений 
термін. Необхідно враховувати, що до часу 
надходження даних матеріалів багато слі-
дів події, зокрема, обстановка місця події, 
бувають вже безповоротно втрачені і при 
розслідуванні виникнуть великі труднощі 
у встановленні обставин злочину. До того 
ж розслідування нещасних випадків такою 
комісією не може і не повинно підміняти 
перевірки повідомлення про злочин і по-
чаткового етапу розслідування.

Ми погоджуємось з думкою, що з 
метою виправлення такого положення 
необхідно, перш за все, дотримуватись 
встановленого законом порядку самим 
правоохоронними органами і реєструвати 
первинні повідомлення про злочини, що 
пов’язані з порушенням правил техніки 
безпеки. Також має бути посилений проку-
рорський нагляд за тим, щоб повідомлення 
про злочини даної категорії поступали в 
правоохоронні органи без зволікання із 
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залученням всіх необхідних матеріалів 
[2, 14].

Таким чином, факт отримання інфор-
мації про злочинні порушення будівельних 
правил до отримання матеріалів розсліду-
вання спеціальної комісії не є підставою 
для перенесення рішення про порушення 
кримінальної справи. У випадках, коли 
наявна інформація про подію містить до-
статні дані, що вказують на ознаки злочину 
питання про порушення кримінальної 
справи має бути вирішене невідкладно. 

Якщо прокурор або слідчий не во-
лодіють достатніми даними про подію, 
а матеріали відомчого розслідування ще 
не поступили, вони можуть самостійно 
зібрати необхідну інформацію в ході пере-
вірки, що проводиться паралельно з таким 
розслідуванням. Тим самим створюється 
можливість більш оперативного вирішен-
ня питання про порушення кримінальної 
справи.

Після реєстрації повідомлення про 
нещасний випадок перед прокурором або 
слідчим постає питання про перевірку 
інформації, що міститься в повідомленні. 
Така перевірка практично завжди є необ-
хідною. Якщо кримінальна справа буде по-
рушена без належної перевірки інформації 
про вчинений злочин, це може призвести 
до незаконних і необґрунтованих слідчих 
дій, необґрунтованого пред’явлення об-
винувачення та інших порушень прав гро-
мадян. Наслідком таких поспішних дій є, 
як правило, закриття кримінальної справи 
за недоведеністю участі обвинувачених у 
вчиненні злочину. Однак у разі загибелі 
людей на будівельних об’єктах, а також при 
аваріях, пов’язаних з великою кількістю 
людських жертв або значним руйнуванням 
споруд, проведення перевірочних дій не 
потрібно, і кримінальна справа повинна 
бути порушена негайно із-за особливої 
небезпеки самої події [3, 21–22].

Для справ зазначеної категорії харак-
терні наступні ситуації. По-перше, подія 
з тяжкими наслідками, тобто настанням 
смерті або спричиненням тяжких тілесних 
ушкоджень постраждалим на будівництві. В 
даному випадку прокурор негайно отримує 

повідомлення або безпосередньо від орга-
нізації, де сталась подія, або з лікувальних 
установ про доставку постраждалого. По-
друге, коли негативні наслідки виявляються 
через якийсь час, відповідно без своєчасно-
го повідомлення прокурора, який отримує 
інформацію про подію з матеріалів відомчої 
перевірки.

Для першої ситуації невідкладним є 
такі слідчі і процесуальні дії: огляд місця 
події, витребування необхідних документів 
та отримання пояснень очевидців та праців-
ників відповідної будівельної організації. 
Для другої ситуації зазначені дії, як прави-
ло, менш ефективні і необхідна інформація 
може бути отримана з матеріалів відомчої 
спеціальної комісії з розслідування нещас-
ного випадку.

Під час огляду фіксується обстановка 
місця події: наявність або відсутність огоро-
жі, технологічних отворів, які не закриті, та 
інші аспекти, які свідчать про порушення 
техніки безпеки і могли призвести до трав-
мування постраждалого. Зазначимо, що під 
час проведення такого огляду необхідно 
застосування знань спеціаліста (експерта, 
інженера з техніки безпеки та ін.), оскільки 
будівельні роботи здійснюються особами, 
які мають, як правило, професійні знання 
відповідної галузі (будівництво, експлу-
атація механізмів тощо). Процес огляду 
бажано фіксувати за допомогою відео-, фо-
тозйомки та додавати до протоколу огляду 
місця події відповідні план-схеми.

За участю судового медика оглядається 
труп постраждалого з обов’язковою фікса-
цією тілесних пошкоджень та їх локалізації, 
які і призвели до смерті (падіння з висоти, 
травматичні ушкодження в результаті кон-
такту з механізмами тощо). Труп направля-
ється для судово-медичного дослідження 
з постановкою традиційних запитань про 
причини смерті, наявність та локалізацію 
тілесних ушкоджень, стан алкогольного або 
наркотичного сп’яніння та ін.

Отримання пояснень є одним з най-
більш розповсюджених засобів перевірки 
повідомлень про злочини. Не є виключен-
ням з цього правила і перевірка повідомлень 
про нещасні випадки на будівництві. Най-
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частіше опитуються очевидці нещасного 
випадку, а також посадові особи будівельної 
організації, що відповідають за безпеку бу-
дівельних робіт на даному об’єкті (керівник 
організації, головний інженер, інженер по 
охороні праці, начальник ділянки, викон-
роб, бригадир тощо). Якщо нещасний ви-
падок не смертельний, то також знаходиться 
можливість отримати пояснення потерпі-
лого, якщо стан здоров’я дозволяє йому 
давати пояснення. Метою отримання таких 
пояснень є з’ясування обстановки події і 
виявлення свідків, які допитуватимуться у 
разі порушення кримінальної справи.

Разом з тим на практиці порядок отри-
мання пояснень, як процесуальної дії, не 
врегульований на законодавчому рівні. Як 
наслідок, отримувані пояснення містять 
недоліки, що обмежують можливість їх ви-
користання для ухвалення рішення у справі. 
На нашу думку, основою для процесуально-
го оформлення даних заходів може служити 
ст. 85 КПК України, що визначає загальні 
умови ведення протоколів слідчих дій. Осо-
бі, яка опитується, мають бути роз’яснені 
положення ст. 63 Конституції України про 
право не давати пояснення щодо себе, чле-
нів сім’ї чи близьких родичів, а також ст. 19, 
85 КПК України про можливість давати 
пояснення рідною мовою і користуватися 
послугами перекладача, робити зауваження 
щодо правильності фіксації даних ним по-
яснень. Такий підхід дозволить забезпечити 
законність отримання пояснень та одночас-
но є гарантією прав та свобод громадян.

Іншим заходом перевірки інформації 
у повідомленні про нещасний випадок є 
витребування необхідних документів. На 
нашу думку, в справах даної категорії до-
цільно діяти в двох напрямах.

Необхідно запросити дані про характер 
і ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, 
отриманих постраждалим. Зазначену ін-
формацію отримують за місцем лікування 
постраждалого. Якщо вони підпадають під 
категорію тяжкої шкоди здоров'ю, то вони 
відносяться до ознак об’єктивної сторони 
злочину, передбаченого ст. 272 КК України. 
Надалі ці відомості можуть послужити 
основою для призначення судово-медичної 

експертизи. Зазначимо, що у разі настання 
смерті постраждалого судово-медичне 
дослідження проводиться за відповідним 
дорученням слідчого або прокурора.

В свою чергу, в організації, що веде 
будівництво мають бути витребувані всі до-
кументи, що відносяться до роботи, яка ви-
конується постраждалим, і умов його праці. 
Як правило, витребують виписки або копії 
журналів інструктажів, особистої картки 
працівника, картки видачі засобів індивіду-
ального захисту. Разом з протоколом огляду 
місця події і поясненнями ці відомості до-
зволяють встановити факт порушення буді-
вельних правил. Витребування предметів і 
документів оформляється актом, що скла-
дається в довільній формі. Тут також ми 
пропонуємо використовувати положення 
ст. 85 КПК України для оформлення таких 
дій. Крім загальних правил, в цих актах 
необхідно вказувати факт передачі певного 
предмета або документа в розпорядження 
слідчого, їх кількісний або якісний склад, 
наявність підписів всіх присутніх.

На стадії порушення кримінальної 
справи слідчий може проводити деякі слідчі 
дії. Мова йде про огляд місця події, який 
може бути проведений у невідкладних ви-
падках у відповідністю із ч. 2 ст. 190 КПК 
України. Це дозволяє з’ясувати обстановку 
події, механізм її настання, здійснити фік-
сацію необхідних слідів тощо. В майбут-
ньому така інформація дозволить зробити 
висновок про наявність або відсутність 
порушення будівельних правил та їх зв’язок 
із подією та негативними наслідками.

Важливою особливістю стадії порушен-
ня кримінальних справ про злочинні пору-
шення правил безпеки праці в будівництві 
є те, що до або одночасно з порушенням 
кримінальної справи органами прокуратури 
створюється спеціальна комісія з розсліду-
вання нещасного випадку. Склад та меха-
нізм діяльності такої комісії закріплений в 
“Порядку розслідування та ведення обліку 
нещасних випадків, професійних захворю-
вань і аварій на виробництві”.

Після проведення огляду місця події 
слідчі прокуратури зазвичай не відразу 
порушують кримінальну справу за фактом 
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злочинних порушень правил безпеки праці, 
а відкладають дане рішення до отримання 
матеріалів розслідування нещасного ви-
падку даної комісією. Навіть якщо слідчий і 
виносить ухвалу про порушення криміналь-
ної справи, то ніяких процесуальних дій 
не проводиться. Таким чином, діяльність 
спеціальної комісії на даній стадії роз-
слідування у справі набуває вирішального 
значення, оскільки від якості проведеного 
нею розслідування і характеру зібраних 
нею матеріалів залежатиме рішення про 
порушення або про відмову в порушенні 
кримінальної справи, а також подальший 
хід розслідування.

Фактично розслідування нещасного 
випадку спеціальною комісією є своєрід-
ним дізнанням у справах даної категорії 

і полягає в здійсненні комплексу дій зі 
встановлення обставин події, разом з тим, 
доказовий статус цих матеріалів розсліду-
вання нещасного випадку в КПК України 
не визначений. Ці документи, як правило, 
є підставою для проведення слідчим комп-
лексу слідчих дій в подальшому.

Для прийняття виваженого і своєчасно-
го рішення про порушення або про відмову 
в порушенні кримінальної справи велике 
значення має знання та розуміння необхід-
них законних підстав такого рішення. На 
нашу думку, для порушення кримінальної 
справи за ст. 272 КК України достатньо 
встановити наступне: дані про порушення 
техніки безпеки на будівництві та дані про 
негативні наслідки, що мали місце в певних 
виробничих обставинах.
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резЮме
В работе автор рассматривает некоторые вопросы начального этапа расследования 

дел о преступных нарушениях правил техники безопасности на строительстве: наиболее 
характерные ситуации и особенности осмотра места происшествия.

SUMMARY
In the article the author considers some questions of investigation of affairs on criminal 

infringements of safety precautions regulations on construction: the most typical situations and 
features of survey of a place of incident.
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Історія і тенденції розвитку судової 
експертизи, як процесуального інституту, 
відносяться до історії процесуального 
права як елементу історичної науки про 
право і державу, а історія розвитку науко-
вих уявлень про експертизу – до змісту 
історії правової науки [1, 253].

Виникнення і формування судової 
експертизи стало результатом тенденцій 
диференціації та інтеграції наукового зна-
ння, як одного з проявів впливу науково-
технічного прогресу на судочинство. 
Кримінальна юстиція, котра виникла разом 
з державою, вимушена була вирішувати 
проблему шляхів, що ведуть до встанов-
лення істини у правосудді. Ще стародавні 
мудреці стверджували, що не можна зро-
зуміти білого, не знаючи чорного, гучного 
без тихого, правдивого без помилкового. 
Клятвопорушення народилося тоді, коли 
з’явилися клятви та неправдиві свідчення, 
тоді суд почав відшукувати істину. Як тіль-
ки до вжитку увійшли письмові документи, 
стали плодитися і фальшивки. 

Останніми роками тенденція процесу 
відкриття загальних закономірностей для 
різних класів і типів досліджуваних явищ, 
що розширяється, свідчить про те, що наука 
підійшла до стану, характерного для зміни 
наукових парадигм. Система знань про 
судову експертизу досягла такого етапу, на 
якому одержали осмислення концептуаль-
ні основи і теоретичні узагальнення [2; 3, 
6, 11; 4, 6–13; 5; 6, 3–15; 7; 8, 117–174]. 

Хоча парадоксальним і почасти за-
кономірним побічним результатом цих 
досягнень стало відставання людини, – не 

тільки споживача витягуваної інформації, 
але й самого її здобувача, дослідника. Не 
встигаючи освоювати щоденно технічну 
новизну так, щоб поводитися з нею вільно, 
як годиться господарю, вона потрапляє 
у становище телеглядача. Дивитися на 
незліченні екрани вона може, відомості, 
які на них спалахують, частково розу-
міє, але перестає усвідомлювати звідки 
вони беруться і, головне, як керувати їх 
джерелом. По суті, це грізна біда, втрата 
компетентності, що призводить до не-
виправданих перевитрат робочого часу, 
засобів і енергії. Дослідження стають все 
більш коштовними, але вони не завжди 
викликані реальною необхідністю; не 
кожна одиниця інформації дістається за 
мінімально можливою ціною. 

У чому їх джерело? Частково – у поспіху. 
Замовники – слідчий, суд, котрі висувають 
перед експертом завдання, нерідко вимага-
ють вирішити його найскоріше, незважаючи 
ні на що. При такому стані речей простіше 
“копіювати”, ніж сісти і трохи поміркувати. 
І це входить у звичку, стає стилем роботи. 
Проте головна причина, на наш погляд, 
у втраті спадкоємності, традиції наукових 
шкіл. Експерт, котрий пройшов школу 
у справжнього вченого, ніколи не стане 
ганьбити себе непродуманою, поверховою, 
“непривабливою” роботою. Але за дослід-
ницьку працю все частіше доводиться бра-
тися людям невисокої культури, які навчені 
лише ремеслу – технічним прийомам, на-
бору методик, а то й одній єдиній методиці. 
Вони, звичайно, теж працюють плідно, але 
вузькість кругозору, відсутність самостійної 
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думки обідняє роботу, зводить її до рівня 
сумовитого виконання. 

Кого тут звинувачувати? Вважаємо 
що, не тих, хто працює. Наука розвивалася 
екстенсивно, внаслідок чого з’явилася безліч 
нових інститутів, установ, відірваних від ві-
кової традиції, почали домінувати бюрокра-
тичні і технократичні методи керівництва 
науково-дослідною роботою. І вихід з 
цього стану, до якого вступила наука, навряд 
чи пройде безболісно, адже він торкається 
традицій, що склалися, відчуттів і навіть 
амбіцій багатьох людей – представників тих 
або інших наукових шкіл, що складалися 
десятиліттями, – і тому може натрапити 
на образи, нерозуміння, уражену само-
любність, докорінну зміну творчих планів 
і звичних стереотипів. У цьому русі необ-
хідно побачити головне: значні зміни всієї 
наукової суті зовсім не означають повної 

відмови від колишнього знання. Це зміни 
на краще стилю наукового мислення з тим, 
щоб на основі досягнутого, що йде своїми 
витоками у попередні періоди, здійснити 
якісний перехід на новий ступінь розви-
тку науки про судову експертизу. Створити 
підстави для досягнення високого рівня 
знань, для безперервної зміни їх на шляху 
адекватного віддзеркалення досліджува-
них закономірностей формування, зміни 
і відображення кріміналістично значущих 
властивостей і ознак об’єктів різних класів 
у різних фазах їх існування, включаючи 
взаємодію у типових ситуаціях подій, що 
розслідуються. Формувати розвинену ме-
режу науково-експертних установ судових 
експертиз з чітко вираженою науковою 
орієнтацією, вдосконалювати теоретичні 
основи предметних галузей спеціальних 
знань.
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резЮме
Работа посвящена тенденциям развития судебной экспертизы на современном эта-

пе. 
SUMMARY
The work is devoted to the progress trends of judicial examination on a modern stage.
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Загальною специфікою постановки 
питань експерту, на наш погляд, є те, що в 
когнітивному аспекті саме цим і почина-
ється судова експертиза – формулюванням 
учасниками процесу питань, що вимагають 
спеціальних знань. Звідси витікає немину-
чість парадоксу – коли питання фахівцю 
ставляться не фахівцями, тобто особами, 
що володіють загальними і юридичними 
знаннями і запрошують спеціальних знань. 
Окрім іншого, це вимагає від експерта нео-
дноразового перекладу спочатку поставле-
них питань в площину його знань, а потім 
– одержаних даних на зрозумілу (засновану, 
очевидно, на загальних пізнаннях) юристу 
мову. Тобто має місце проблема неоднора-
зового перекладу [2] (під яким ми розуміємо 
в даному випадку перекодування інфор-
мації), що з одного боку, неминуче веде 
до спотворення (за рахунок, як мінімум, 
спрощення) інформації, а з іншого – формує 
тенденцію до максимально можливої стис-
лості і однозначності відповіді навіть в тих 
випадках, де ці стислість і однозначність не 
вичерпують всієї суті одержаної експертом 
інформації.

Серед іншого, виникає проблема зро-
зумілості питання для всіх. Наслідком 
цього є його спрощення з погляду експерта 
і ускладнення відповіді з погляду учасників 
процесу. Найбільш небажаним варіантом є 
формулювання питання без питання, коли 
дослівно береться формулювання вислову 
(як правило, емоційно насиченого) кого-
небудь з дослівним відтворенням. Менш яв-
ним, проте не менш негативним є введення 

елементів сугестії у формулювання питань 
(в цьому випадку часто ставиться низка 
питань, емоційна і сугестивна насиченість 
яких зростає, завершуючись питанням, 
відповідь на яке носить кваліфікуючий 
сенс). Ще одним варіантом є невиправдане 
звуження (зайва конкретизація) або, на-
впаки, надмірно загальне формулювання, 
що робить складною однозначну відповідь. 
М'якшим варіантом можна вважати введен-
ня в тіло питання категорій ймовірності: “чи 
можливо”, “чи могло”.

Експертна практика показує, що пи-
тання експерту може бути розглянуте і як 
спосіб, і як засіб. Як спосіб воно виступає 
елементом встановлення істини у спра-
ві для виконання процесуальних вимог 
(ст. 76, 433 КПК, 145, 239 ЦПК), а так само 
може використовуватися для висунення 
нових або підтвердження наявних версій 
у справі. 

Як засіб питання експерту викорис-
товується для того, щоб попередити або 
перенаправити у бік експерта конфліктну 
ситуацію, або для того, щоб зняти з себе 
відповідальність за рішення (“експертиза 
встановила”), а так само для того, щоб за-
тягнути терміни провадження у справі (як 
правило, використовується несумлінною 
стороною).

Наступним значущим аспектом поста-
новки питань експерту є взаємозв’язок пи-
тання і відповіді. Кардинальним положен-
ням тут є наявність апріорного уявлення про 
відповідь особи, що запитує. Формулюючи 
питання, особа, несвідомо вкладає в нього 
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свої експектації щодо змісту відповіді, тоб-
то апріорне знання, яке вкладене юристом 
в питання, відображає його випереджаючу 
думку про зміст відповіді. У буденному 
спілкуванні такого роду явища, як правило, 
не створюють конфліктної взаємодії. У на-
уковому спілкуванні, пов’язаному з дослід-
ницьким пошуком, цей феномен відображає 
побудову гіпотези, підтвердження або 
спростування якої є результат досліджень і 
науковий факт. Зовсім інше звучання даний 
феномен має в даному випадку: питання 
ставиться досвідченій особі особою що не 
є досвідченою, але, проте, вона припускає 
яка буде відповідь. Апріорне знання про 
відповідь в даному випадку побудоване 
на підставі побутових, загальнонаукових 
знань, життєвого й професійного досвіду. 
Але спеціальні знання тому і є такими, що 
відрізняли від зазначених а, отже, відповідь 
експерта може виявитися несподіваною. 
Часто це служить надалі основою для 
конфліктної взаємодії, хоча ще А.Ф. Коні 
зазначав, що оцінка висновку експерта 
повинна бути чужа “самомнению, внуша-
емому верою в так называемый “здравый 
смысл””[1, 56]. Найчастіше ця конфліктна 
взаємодія реалізується шляхом допиту 
експерта, призначення додаткової або по-
вторної експертиз.

Таким чином, розгляд проблеми поста-
новки питань експерту показує її складність 
і неоднозначність. Часткове це пов’язано 
із загальнотеоретичними приписами еро-
тетичної логіки, частково – з унікальною 
особливістю ситуації постановки питань 
експерту. В цілому, при постановці питань 
експерту необхідно враховувати декілька 
взаємопов’язаних елементів: врахування 
компетенції і можливостей експертизи, 
необхідна і достатня повнота інформу-
вання про встановлені факти і обставини, 
внутрішня (в рамках ухвали) і зовнішня 
(в рамках даної справи) несуперечність 
питань. При цьому відповідь експерта не 
завжди відповідає тому уявленню про від-
повідь, яке вже є при формулюванні запиту 
на спеціальні знання у особи, яка ними не 
володіє, що відображає не тільки специ-
фіку пізнання шляхом питання, але й від-
мінність між юридичними і спеціальними 
знаннями. Постановка питань експерту, їх 
подальший аналіз і з’ясування, досліджен-
ня і формулювання висновків, містять в 
собі, крім усього іншого, низку тих, що 
перекодували інформацію на різні мови 
(загальновживану, юридичну, спеціальну і 
т. н.), що неминуче веде до втрати частини 
інформації.
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резЮме
В статье рассмотрена проблема постановки вопросов эксперту. Установлены специфи-

ческие особенности постановки вопросов эксперту. Даны рекомендации по оптимизации 
взаимодействия с экспертом через постановку вопросов.

SUMMARY
The problem of statement of questions to the expert is considered in the article. The specific 

features of statement of questions to the expert are thus set. Recommendations are given on 
optimization of co-operation with an expert through the statement of questions.
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Експертні технології – це управлінські 
системи оптимального та результативно-
го застосування ресурсів (матеріальних, 
технічних та фінансових, трудових, ін-
телектуальних, нормативно-правових) 
судово-експертної установи (далі – СЕУ) 
для забезпечення достовірного та повно-
го розв’язання завдань судово-експертної 
практики.

Проблеми, що пов’язані з впрова-
дженням експертних технологій в судово-
експертну практику розглядали М.Я. Сегай, 
В.К. Стринжа [5, 3–7], Р.С. Белкін [1, 261], 
В.Я. Колдін, О.А. Крестовніков [3, 12–19] 
та інші науковці. Багато з них визначали 
експертні технології як засіб ефективної 
організації та оптимізації експертного про-
вадження. Однак до сьогодні в науковій 
літературі не досліджувалися управлінські 
аспекти експертних технологій у судово-
експертній практиці, тоді як ефективність 
судово-експертної діяльності (СЕД) забез-
печується оптимізацією управління про-
цесом її проведення.

Використання наявних ресурсів для 
забезпечення достовірності та повноти 
отриманих результатів СЕД – це складне 
завдання, яке потребує оптимізації за ба-
гатьма критеріями. Узагальнюючий крите-
рій, який забезпечує об’єктивність та до-
стовірність проведення судових експертиз 
та результативність інших напрямів СЕД 
нами визначається як мінімізація ризику 
втрати експертної інформації, що міститься 
в досліджуваному об’єкті [4, 28].

До суб’єктів судово-експертної діяль-
ності ми відносимо особу керівного складу 
судово-експертної установи, голову комісії 
експертів, експерта. З точки зору науки 
управління, суб’єкта СЕД можна розглядати 
як відкриту систему [2], яка із зовнішнього 
середовища отримує завдання та ресурси, а 
внутрішнє середовище цієї системи форму-
ється цілями, які визначаються зовнішнім 
середовищем. Цю систему слід розглядати 
в аспекті статичному, виокремлюючи склад 
її елементів та структуру, а також в дина-
мічному, розглядаючи плинність процесів, 
які відбуваються в ній. Вона містить всі 
основні елементи та підсистеми, які за-
безпечують ефективне управління судово-
експертною діяльністю.

Внутрішнє середовище суб’єкта СЕД 
містить цілі та завдання, особовий склад 
експертів та допоміжного персоналу, екс-
пертні методики, організаційну культуру.

Зовнішнє середовище впливає на 
судово-експертну діяльність, надаючи їй 
сприятливих умов. Можна виокремити 
такі групи впливових факторів зовніш-
нього середовища: нормативно-правове 
середовище (ближнє оточення, яке існує 
в межах ситуації, що складалася при ви-
рішенні конкретного завдання СЕД), ма-
крооточення (включає підсистеми правову, 
економічну, політичну, соціальну, науково-
технічну, природничо-географічну). На 
ефективність судово-експертної діяльності 
впливають такі елементи макрооточння: 
рівень науково-методичного забезпечення, 

О.М. Моїсєєв,
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нормативно-правове регулювання діяльнос-
ті СЕУ, система цінностей, які склалися в 
даному суспільстві, та їх пріоритети, рівень 
криміналізації зовнішніх зв’язків судово-
експертної установи.

Перелік наведених впливових факторів 
визначають орієнтири, які слід враховувати 
при складанні технологічної карти вирішен-
ня конкретного завдання судово-експертної 
діяльності (див. технологічну карту).

Технологічна карта відображає послі-
довність методик, які застосовуються, тер-
міни виконання окремих завдань за кожною 
методикою, виконавців-експертів, помічни-
ків із допоміжного складу; визначаються 
технологічні зв’язки між виконавцями – су-
довими експертами (експерти обов’язково 
взаємодіють із керівником СЕУ), та зв’язки 
експертів із зовнішнім середовищем. Послі-

довність методик, які застосовуються для 
вирішення завдання позначаються М1, М2, 
…, Мn, виконавці досліджень за різними 
методиками позначені літерами Е1, Е2, …, 
Еm (кількість експертів може не співпадати 
з кількістю експертних методик, оскільки 
один експерт може проводити дослідження 
за декількома методиками, відповідно до 
своєї компетенції); помічники із допоміж-
ного складу – П1, П2 …, Пn; визначаються 
технологічні зв’язки між виконавцями – 
судовими експертами та зв’язки експертів 
із зовнішнім оточенням.

Таким чином, технологічна карта за-
безпечує оптимізацію управління судово-
експертною діяльністю з боку керівника 
судово-експертної установи чи іншої від-
повідальної особи із складу СЕУ.

Технологічна карта судово-експертної діяльності.

Найменування завдання: __________________________________________

Керівник судово-експертної установи (К): П,І,Пб, посада, засоби зв’язку _________________, 
 тел./факс _____ _____ 
e-mail: ___________________
www: ___________________

Послідовність 
операцій

Термін виконання 
операції

Відповідальний 
виконавець

Помічник із 
допоміжного 
складу

З ким взаємодіє відповідальний 
виконавець

Початок Дата 
фактичного 
закінчення

Із експертного 
складу

Із зовнішнім 
оточенням

О1 Ч..М.Рік Ч.М.Рік Е1 П1 Еn
О2 Ч..М.Рік Ч..М.Рік Е2 П2 Еm Слідчий / суд
… Ч..М.Рік Ч..М.Рік …
Оn Ч..М.Рік Ч..М.Рік Еn Пn Е1, Е2, …, Еn-1 Слідчий / суд
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резЮме
Экспертная технология рассматривается как управленческая система в судебно-

экспертной деятельности. Предлагается технологическая карта управления процессом 
экспертного исследования.

SUMMARY
The expert technology is examined like the managerial system in the legal expert activity. 

It is suggested the technological map of the process expert research management.
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Успішне розслідування кримінальних 
справ, пов’язаних з порушеннями еколо-
гічного законодавства, потребує максималь-
ного використання сучасних наукових до-
сягнень, тобто неможливе без використання 
спеціальних знань. Однією з основних форм 
використання спеціальних знань при роз-
слідуванні та судовому розгляді даних зло-
чинів є судово-екологічна експертиза.

У відповідності до ст. 1 Закону України 
“Про судову експертизу” судова експерти-
за – це дослідження експертом на основі 
спеціальних знань матеріальних об’єктів, 
явищ і процесів, які містять інформацію 
про обставини справи, що перебуває у про-
вадженні органів дізнання, досудового та 
судового слідства [3].

Судово-екологічна експертиза – це 
процесуальна дія, сутність якої полягає у 
спеціальному дослідженні, яке спрямоване 
на встановлення пов’язаних з порушеннями 
вимог екологічного законодавства обставин 
і фактів про екологічну подію, що привела 
до загибелі людей, заподіяння шкоди їхньо-
му здоров’ю, великих матеріальних збитків, 
забрудненню навколишнього середовища, 
а також до інших тяжких наслідків, і яке 
проведене в передбаченому процесуальним 
законом порядку обізнаними в галузі еко-
логії та деяких прикладних наук особами 
за дорученням органу, що проводить роз-
слідування, чи суду з метою встановлення 
фактичних даних, які у формі висновку 
судового експерта можуть стати доказом 
для встановлення істини у кримінальній, 
цивільній, адміністративній чи господар-

ській справі [1, 51]. 
На сьогодні дуже важливою є розробка 

теоретичних основ судово-екологічної екс-
пертизи, оскільки до цього часу у повному 
обсязі не визначені такі фундаментальні 
категорії, як предмет, об’єкт, завдання, 
методи судово-екологічної експертизи. Не-
достатньо вивчений і процес експертного 
дослідження. Неналежна розробленість 
зазначених питань гальмує подальший 
розвиток деяких питань, досить значущих 
для судово-екологічної експертизи не тільки 
у теоретичному, але й у практичному від-
ношенні. 

Як першочергове завдання вбачається 
необхідним проаналізувати й можливо 
більш чітко визначити деякі базові поняття, 
до числа яких насамперед належить по-
няття предмета, об’єкта та завдань судово-
екологічної експертизи. З огляду на те, 
що теорія судово-екологічної експертизи 
тісно пов’язана з судовою експертологією, 
понятійно-категоріальний апарат якої в 
останні роки піддався ґрунтовному роз-
робленню, є всі підстави використовувати, 
де це можливо, визначення або методоло-
гічні підходи, розроблені цією науковою 
дисципліною. Це, з одного боку, дозволить 
уникнути непотрібних повторень уже про-
ведених досліджень, а з іншого боку – більш 
чітко визначити специфіку, яка характерна 
саме для судово-екологічної експертизи. 

У “Словнику основних термінів судо-
вих експертиз” предмет судової експертизи 
визначається як фактичні дані (факти, об-
ставини), що встановлюються на основі 
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спеціальних знань та дослідження матері-
алів справи [4, 60]. 

З огляду на це предметом судово-
екологічної є фактичні дані (факти, обста-
вини), які встановлюються в процесі ви-
вчення матеріалів кримінальної, цивільної, 
адміністративної чи господарської справи 
на основі спеціальних знань у галузі еколо-
гії та деяких прикладних наук і які містять 
сукупності даних про порушення у сфері 
використання природних ресурсів, охорони 
навколишнього природного середовища та 
екологічної безпеки. 

Також з огляду на визначення поняття 
об’єкта судової експертизи, поданого у 
зазначеному “словнику” та з урахуванням 
подальшого розвитку науки судової екс-
пертології й розвитку процесуального 
законодавства, можна дати наступне визна-
чення поняття об’єкта судово-екологічної 
експертизи. 

Об’єктами судово-екологічної експер-
тизи є матеріальні і матеріалізовані джерела 
інформації, які містять фактичні дані про 
обставини порушення щодо використання 
природних ресурсів, охорони навколиш-
нього природного середовища, екологічної 
безпеки, і які визначені процесуальним 
законодавством і закріплені в матеріалах 
справи та надані експерту органом, що 
призначив експертизу, для експертного до-
слідження з метою рішення поставлених 
питань і встановлення фактів, які входять у 
предмет судово-екологічної експертизи. 

Такими джерелами інформації можуть 
бути: документи, що фіксують призначення, 
технічний стан, експлуатаційні характерис-
тики технічних споруд та пристосувань, їх 
відповідність вимогам охорони навколиш-
нього середовища; природні ресурси (вода, 
повітря, ґрунт і т. ін.), а також об’єкти рос-
линного і тваринного походження, стосовно 
яких є відомості про шкідливий вплив за-
бруднення на них; хімічні речовини, про-
мислові відходи, що є засобом забруднення 
водойм та повітря (продукти хімічного 
розпаду, шкідливі хімікати, гербіциди і 
т. ін.); технічні споруди та пристосування 
призначені для забезпечення охорони на-
вколишнього середовища; інші обставини 

події, що викладені в матеріалах справи, 
сукупність яких дає судовому експерту-
екологу можливість після досліджень дати 
вичерпні відповіді на поставлені перед ним 
питання.

З урахуванням сучасних наукових 
розробок у галузі судової екологічної екс-
пертизи найбільш типові завдання судово-
екологічної експертизи можна об’єднати в 
наступні групи: 

визначення виду й місця розташу- –
вання джерела негативного антро-
погенного впливу на навколишнє 
природне середовище; 
визначення характеристики нега- –
тивного антропогенного впливу на 
навколишнє природне середовище 
в часі та просторі; 
встановлення механізму негативного  –
антропогенного впливу (механізму 
виникнення надзвичайної екологіч-
ної події); 
визначення масштабів, а також умов  –
та обставин, що сприяють виник-
ненню негативного антропогенного 
впливу на навколишнє природне 
середовище; 
визначення умов та обставин, що  –
сприяють посиленню негативного 
антропогенного впливу на  навко-
лишнє природне середовище; 
встановлення невідповідностей  –
екологічного характеру у проектах 
техніко-економічних розрахунків та 
техніко-економічних обґрунтувань 
будівництва (реконструкції), плану-
вання певного об’єкта;
встановлення обставин, пов’язаних  –
з порушеннями природоохоронного 
законодавства та умов експлуатації 
потенційно небезпечних об’єктів, 
з діями (бездіяльністю) спеціально 
уповноважених осіб в галузі охо-
рони навколишнього середовища й 
природокористування, які сприяли 
заподіянню шкоди здоров’ю люди-
ни (смерті людини) або привели до 
інших тяжких наслідків [1, 2].

Розробка ключових категорій судово-
екологічної експертизи, тобто поняття її 
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об’єкта, предмета та кола розв’язуваних 
завдань, відіграє важливу роль у визначенні 

її місця в системі судових експертиз та в 
подальшій розробці її теоретичних засад. 
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резЮме
В данный момент судебно-экологическая экспертиза находится в стадии формиро-

вания. В связи с этим важно определить ключевые понятия данной экспертизы, которые 
играют важную роль как, в теоретическом, так и в практическом аспекте. 

SUMMARY
Presently judicial-ecological examination is in the stage of forming. In this connection it 

is important to define the key concepts of this examination, which play an important role both, 
in theoretical and in a practical aspect.

рекомендовано кафедрою 
кримінального процесу та криміналістики
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Ефективне і справедливе правосуддя 
неможливе без надійного наукового забез-
печення. Це цілком логічно, оскільки без 
використання знань, здобутих і перевірених 
протягом всієї історії людства, неможливо 
вирішувати питання, які постійно виника-
ють у судочинстві.

Такі знання, які виходять за межі побу-
тових, загальновідомих, іменуються у праві 
спеціальними знаннями, а їх використання 
у процесі доказування чітко регламентоване 
законодавчо.

Питанню визначення поняття спеці-
альних знань та їх використання у дока-
зуванні присвячено багато робіт видатних 
науковців-юристів. Однією з останніх 
робіт у цій галузі є стаття В.Г. Гончарен-
ка, В.В. Курдюкова та К.В. Легких, в якій 
проведено детальний аналіз становлення 
та вдосконалення терміну “спеціальні 
знання”, розглянуті рівні цих знань, чітко 
прописані форми та межі їх використання 
в доказуванні.

Авторами запропоноване власне ви-
значення спеціальних знань в контексті 
кримінально-процесуального законодав-
ства. Так, “спеціальними знаннями в кри-
мінальному судочинстві є знання і навички, 
одержані в результаті фахової освіти та/або 
практичної діяльності в будь-якій галузі 
науки, техніки, мистецтва або ремесла, які 
використовуються визначеними законом 

учасниками процесу в межах наданих 
кожному з них повноважень для вирішення 
за певною процедурою процесуальних за-
вдань” [5, 24].

Учасники процесу використовують спе-
ціальні знання з різних галузей. Для вико-
нання своїх процесуальних та пізнавальних 
функцій кожен з суб’єктів кримінального 
процесу: особа, що веде дізнання, слідчий, 
прокурор, адвокат, суддя, спеціаліст, екс-
перт повинні використовувати відповідні 
спеціальні знання. Автори виділяють три 
основні форми використання спеціальних 
знань. Перша форма використання спеці-
альних знань – це їх використання безпосе-
редньо суб’єктами доказування, які до того 
ж є процесуально зацікавленими особами. 
Наприклад, слідчим, який обов’язково по-
винен мати обсяг знань, які він набуває під 
час одержання вищої юридичної освіти і 
удосконалює в ході практичної діяльності. 
Друга і третя форма використання спеці-
альних знань – це залучення до процесу 
осіб (спеціалістів та експертів), які не є 
суб’єктами доказування і не зацікавлені в 
результатах процесу.

Слідчий керує слідством і веде його. Дії 
спеціаліста здійснюються за його вказівкою 
і з його дозволу, тобто мають суто технічну 
спрямованість. 

В нашій статті ми розглянемо третю 
форму використання спеціальних знань 

Л.І. Кравченко, 
експерт 
(Державна митна служба України)
(Науковий керівник професор В.Г. Гончаренко)

Предметна належність 
спеціальних знань  
у дослідженні героїну

Ключові слова: спеціальні знання, класифікація експертиз, теорія криміналістичної 
ідентифікації, експертиза матеріалів і речовин, судово-хімічна експертиза.
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– призначення та проведення судової екс-
пертизи. 

Експертиза призначається у випадках, 
коли для вирішення певних питань при 
провадженні у справі потрібні наукові, 
технічні або інші спеціальні знання (ст. 75 
КПК), тобто вона є однією з процесуальних 
форм використання спеціальних знань. 
Призначення експертизи можливе лише у 
порушеній кримінальній справі, а правом 
її призначення наділено слідчого та суд 
(суддю).

Використання експертизи для форму-
вання доказів і встановлення істини по 
справі важко переоцінити, оскільки під 
час слідства і суду виникає дуже велика 
кількість питань, що не можуть бути вирі-
шені за допомогою загальних юридичних і 
спеціальних криміналістичних знань судді 
та слідчого і потребують залучення знань 
фундаментальних природничих та техніч-
них наук: хімії, фізики, біології, математики 
тощо.

Особливо наочно це твердження можна 
проілюструвати на прикладі експертизи 
наркотичних засобів в цілому і експертизи 
особливо небезпечного наркотику героїну 
зокрема. Потреба у використанні спеціаль-
них знань виникає у співробітника право-
охоронних органів одразу після виявлення 
ним підозрілої речовини, оскільки без 
проведення лабораторних хімічних дослі-
джень неможливо вирішити питання про 
належність речовини до героїну, а, отже, 
і про наявність підстав для порушення 
кримінальної справи. Необхідно відмітити, 
що якщо предметом злочину є героїн, то 
одного факту його наявності достатньо для 
порушення кримінальної справи, оскільки 
для героїну не визначені невеликі розміри 
і адміністративна відповідальність не пе-
редбачена.

Реалізація оперативними працівниками 
потреби у спеціальних знаннях для вирі-
шення питання про порушення криміналь-
ної справи відбувається шляхом направ-
лення вилучених об’єктів до експертної 
установи разом з листом – дорученням на 
проведення дослідження, в якому наведе-
ний перелік питань, що мають бути вирі-

шені. Результати проведеного дослідження 
викладаються у висновку спеціаліста, який 
з процесуальної точки зору є документом 
(відповідно до ст. 83 КПК), але не є аль-
тернативою висновку експерта і не звільняє 
в подальшому слідчого від необхідності 
призначити експертизу цих же об’єктів (які 
тепер мають статус речових доказів) у по-
рушеній кримінальній справі. Така система 
призводить до ряду проблем технічного, а 
зрештою, і юридичного характеру, аналізу 
яких вже приділялась увага в юридичній 
літературі [7, 133–134]

Також слід зазначити, що термін “спе-
ціаліст” в практиці кримінального процесу 
застосовується у різному смисловому зна-
ченні: спеціаліст, як технічний помічник 
слідчого (відповідно до ст. 1281 КПК) або 
учасник судового слідства (ст. 2701 КПК) та 
спеціаліст, як особа, що проводить лабора-
торні дослідження, об’єктів до порушення 
кримінальної справи, використовуючи 
спеціальні знання з області хімії. 

Питання предметної належності спе-
ціальних знань у дослідженні героїну на-
пряму пов’язане з класифікацією судових 
експертиз, розробці якої було присвячено 
багато робіт видатних науковців-юристів 
ще у минулому столітті. Так, О.Р. Шляхов, 
визначаючи критерії поділу судових екс-
пертиз, зазначав, що судова експертиза 
загалом і криміналістична експертиза 
зокрема можуть бути поділені на галузі 
знань за сукупністю трьох її суттєвих ознак: 
предмета, об’єкта і методики експертного 
дослідження. Лише у сукупності вони утво-
рюють окрему галузь спеціальних знань, 
самостійний вид експертизи [11, 27–28]. 
Р.С. Бєлкін доповнив систему критеріїв 
О.Р. Шляхова, запропонувавши додаткову 
ознаку поділу судових експертиз – характер 
спеціальних знань, що відіграють доміну-
ючу роль при вирішенні задач даного виду 
експертизи [3, 464–465]. 

В рамках розробленої О.Р. Шляховим та 
ін. у другій половині 70-х років минулого 
століття класифікації судових експертиз “за 
тримірною підставою”: предмет-об’єкт-
метод виник новий вид експертизи – кримі-
налістична експертиза матеріалів, речовин 
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і виробів (КЕМРВ), об’єктами якої стали 
наркотичні засоби, психотропні, сильноді-
ючі та отруйні речовини, нафтопродукти, 
волокнисті, лакофарбові і полімерні мате-
ріали та багато інших об’єктів, які до цього 
досліджувались в рамках хімічної експер-
тизи, а сама хімічна експертиза зникла з 
класифікації. 

На сьогоднішній день криміналістична 
експертиза матеріалів, речовин і виробів 
продовжує своє існування, а прийнята у сис-
темі Мін’юсту класифікація судових екс-
пертиз виділяє їх наступні основні види:

1. Криміналістична: почеркознавча; 
авторознавча; технічна експертиза докумен-
тів; фототехнічна; портретна; трасологічна 
(крім досліджень слідів пошкодження одя-
гу, пов'язаних з одночасним спричиненням 
тілесних  пошкоджень, які проводяться 
в бюро судово-медичної експертизи) та 
балістична; вибухово-технічна; фоно- та 
відеозапису; матеріалів, речовин та виробів 
з них (лакофарбових матеріалів і покрить; 
полімерних матеріалів, пластмас; волокнис-
тих матеріалів; нафтопродуктів і паливно-
мастильних матеріалів; скла, кераміки; 
наркотичних, сильнодійних і отруйних 
речовин; спиртомістких сумішей; металів 
і сплавів).

2. Ґрунтознавча.
3. Біологічна.
4. Екологічна.
5. Інженерно-технічна: автотехнічна; 

транспортно-залізнична; стану доріг та 
дорожніх умов; гірничотехнічна; пожежно-
технічна; будівельно-технічна; в галузі 
охорони праці та безпеки життєдіяльності; 
електротехнічна; комп'ютерно-технічна.

6. Економічна (у тому числі бухгал-
терська).

7. Товарознавча.
8. Автотоварознавча.
9. Оціночна (у т.ч. оцінка цілісних 

майнових комплексів; оцінка будівельних 
об’єктів та споруд; оцінка машин, облад-
нання, транспортних засобів, літальних 
апаратів, судноплавних засобів).

10. Експертиза охорони прав на об’єктів 
інтелектуальної власності.

11. Психологічна.

12. Мистецтвознавча.
Наведений перелік, звичайно, не є ви-

черпним, оскільки вимоги повсякденної 
практики потребують і надалі потребувати-
муть його розширення, доповнення новими 
видами експертиз. 

Але для того, щоб судова експертиза 
дійсно розвивалася, відповідала вимогам 
часу і була дієвим інструментом правосуд-
дя, в першу чергу потрібно переосмислити 
її окремі теоретичні положення і зокрема, 
класифікацію судових експертиз, яка кон-
цептуально не переглядалась вже близько 
30 років.

Чи не найбільш радикального перегляду 
потребує криміналістична експертиза мате-
ріалів речовин і виробів. Почнемо з того, 
що сам термін “криміналістична експертиза 
матеріалів, речовин і виробів” незрозумілий 
за своєю суттю і не дає чіткого уявлення про 
коло об’єктів даного виду експертизи та їх 
відмежування від об’єктів експертиз інших 
видів, оскільки вони теж досліджують ма-
теріали, речовини і вироби.

Та головним, на нашу думку, є принци-
пово неправильне віднесення експертизи 
матеріалів, речовин і виробів в цілому (та 
експертизи наркотичних засобів зокрема) 
до класу криміналістичних експертиз.

Воно ґрунтується на аргументі, що 
“експертиза названих об’єктів повинна 
розглядатись як криміналістична, оскільки 
нею вирішуються ідентифікаційні задачі” 
[10, 3–6]. Дійсно, експертизою наркотич-
них засобів та психотропних речовин (у 
тому числі героїну) часто проводяться по-
рівняльні дослідження, але на наш погляд, 
є правильним твердження, що не можна 
визначати поняття криміналістичної екс-
пертизи, виходячи лише з положень теорії 
криміналістичної ідентифікації, оскільки 
“в такому випадку до криміналістичної 
експертизи повинні бути віднесені всі 
судово-медичні ідентифікаційні експерти-
зи” [2, 112].

Віднесення експертизи матеріалів і 
речовин до криміналістичних намагають-
ся аргументувати тим, що дослідження 
такого роду об’єктів в судово-експертних 
установах мають особливі задачі, їх ре-
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зультати потребують специфічної оцінки 
і тому вони повинні входити до предмета 
криміналістичної експертизи. Такої позиції 
дотримується В.С. Мітричев, який вважав, 
що експертиза матеріалів і речовин засно-
вана на виявленні таких окремих ознак, які 
систематично і у сукупності не вивчаються 
відповідними галузями науки і техніки, і 
до того ж ця експертиза доволі своєрідно 
поєднує дані про об’єкт дослідження та 
методи його вивчення і являє інтерес лише 
для встановлення деяких типових обставин 
кримінальних (а за аналогією з ними і ци-
вільних) справ [8, 43]. Її поділяють О.Ф. Ау-
бакіров та Е.П. Кім і підкреслюють, що 
методологічною основою криміналістичної 
експертизи матеріалів і речовин є система 
криміналістичних вчень, яка складає зміст 
загальної теорії криміналістики. Саме в 
рамках системи криміналістичних вчень 
розвивається понятійний апарат, класифіка-
ційні принципи, функціональні складові від 
практики криміналістичного дослідження 
матеріалів і речовин [1, 60].

Ця точка зору викликає серйозні запе-
речення, оскільки віднесення досліджень 
речовин, матеріалів та виробів, які про-
водяться у судово-експертних установах, 
до криміналістичних лише тому, що вони 
виходять за межі звичайного технічного 
дослідження зазначених об’єктів, оскільки 
мають “криміналістичну спрямованість” 
виглядає з точки зору класифікації наук без-
порадним. Наприклад, якщо дослідження 
по встановленню наявності наркотичного 
засобу у порошку, вилученому у обвину-
ваченого (діагностична задача), проведе 
хімік, який не працює у спеціалізованій 
експертній установі, то, не знаючи теорію 
криміналістичної ідентифікації, він прийде 
до тих же результатів, що і хімік, який пра-
цює у штаті експертної установи [6, 247]. 
На нашу думку, очевидно, що дослідження 
героїну логічно віднести до судово-хімічної 
експертизи хоча б тому, що при вирішенні 
класифікаційних та діагностичних питань 
потрібно використовувати лише знання з 
галузі хімічної науки. Що стосується порів-
няльних, як на сьогоднішній день прийнято 
називати “ідентифікаційних” досліджень, 

то деякою мірою використовуються термі-
нологічні поняття з теорії криміналістичної 
ідентифікації. Ці поняття стосуються як 
формулювання питань (експертних задач), 
так і відповідно формулювання експертних 
висновків. Але ніяким чином не є обґрунту-
ванням віднесення відповідної експертизи 
до криміналістичної оскільки, як правильно 
пише Р.С. Бєлкін, “до методологічних основ 
експертизи відноситься і її понятійний апа-
рат, і система прийнятих у ній класифікацій, 
і, що найсуттєвіше у даному випадку, вчен-
ня про методи дослідження. Але методи 
цієї експертизи – це методи хімії, ґрунтоз-
навства, фізики та інших природничих і 
частково технічних наук” [4, 271]. 

Тому, на нашу думку, праві Р.С. Бєлкін, 
А.І. Вінберг, В.Г. Гончаренко, Н.Т. Ма-
лаховська та інших вчені, які виступали 
проти віднесення експертизи матеріалів і 
речовин до криміналістичної. А.І. Вінберг 
та Н.Т. Малаховська відстоювали свою 
точку зору, спираючись на ряд положень, 
пов’язаних з відокремленням сфери кри-
міналістичної експертизи від інших екс-
пертиз, зокрема на те, що сутність кожного 
виду експертизи визначається закономір-
ністю зв’язків кожного виду експертизи 
зі своєю предметною наукою, при цьому 
“судовий хімік”, “судовий фізик”, “судо-
вий біолог” спираються перш за все на 
свої відповідні предметні науки, які відо-
бражають наукову базу кожної відповідної 
судової експертизи. Специфічна ж сутність 
криміналістичної експертизи полягає у 
виявленні закономірностей встановлен-
ня індивідуально-конкретної тотожності 
об’єктів за їх зовнішньою будовою, що є 
основною задачею саме криміналістичних 
експертиз, яка вирішується за допомогою 
криміналістичних методів на основі тих 
знань, якими володіє експерт-криміналіст 
і які відрізняються від знань інших екс-
пертів [2, 127–130]. В.Г. Гончаренко та 
Л.О. Степанова підставами для визнання 
помилковою класифікації судових екс-
пертиз, в якій присутня КЕМРВ, вважають 
розмиті межі криміналістичних експертиз 
внаслідок чого визначення перестало відо-
бражати сутність цього класу експертиз, 
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та відсутність зв’язку між класифікацією 
судових експертиз та класифікацією наук 
[6, 248–249].

Відмовившись від віднесення дослі-
дження героїну до криміналістичної екс-
пертизи, логічно переглянути формулюван-
ня так званих “ідентифікаційних питань” 
і, відповідно, формулювання експертних 
висновків. 

Як правильно стверджує М.В. Сал-
тевський, ідентифікувати порошкоподібні 
речовини на рівні індивідуальної іденти-
фікації неможливо хоча б тому, що вони 
не мають стійкої зовнішньої форми [9, 35]. 
Тобто з самого початку “ідентифікаційного 
дослідження” героїну експерт розуміє не-
можливість позитивного висновку. З цього 
випливає, що в кожній порівняльній екс-
пертизі логічно надавати висновок у формі 
“встановити не виявилось можливим”. Щоб 
уникнути таких небажаних для судочинства 
формулювань, було запропоновано ввести 
поняття родової або групової належності. 
Самі ці поняття не є чіткими і експертні 
висновки часто не зовсім зрозумілі не лише 
слідчим, прокурору чи судді, а і самим 
експертам, які не завжди можуть уявити 
межу переходу від роду до групи. Що вже 
й казати про інших суб’єктів кримінального 
процесу, які не володіють знаннями з хімії 
та теорії криміналістичної ідентифікації – 
обвинувачений (підсудний), потерпілий, 
їх представники. Для них висновки про 

спільну родову (групову) належність по-
рівнюваних зразків взагалі незрозумілі і 
неінформативні, що, звичайно, утруднює 
захист ними своїх інтересів. На наш по-
гляд, слід відмовитись від таких штучних 
конструкцій, або провести наукову роботу 
з метою надання імовірнісних критеріїв 
щодо цих понять. Доцільно використати 
для цієї роботи знання з галузі матема-
тичних наук, зокрема, теорії імовірності. І 
лише у випадку негативного висновку про 
родову або групову належність, логічно 
випливає зрозумілий негативний висновок 
про відсутність тотожності порівнюваних 
об’єктів. 

Таким чином, предметна належність 
спеціальних знань у дослідженні героїну 
потребує радикального переосмислення 
як у теоретичному так і у практичному 
аспектах.

Потрібно виходити з поняття експер-
тизи та її співвідношення з тією галуззю 
знань, залучення яких необхідне для ви-
рішення спеціальних експертних задач. 
У випадку наркотичних засобів та пси-
хотропних речовин, у тому числі героїну, 
такою галуззю знань є хімія і тому назріла 
необхідність у відродженні судово-хімічної 
експертизи. Це дасть можливість більш 
чітко формулювати експертні задачі і, від-
повідно, висновки, що зробить зрозумілим 
їх трактову всіма суб’єктами кримінального 
процесу.
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резЮме
В статье рассматриваются вопросы предметной принадлежности специальных знаний 

в экспертном исследовании наркотического средства героина, которое на сегодняшний день 
проводится в рамках криминалистической экспертизы материалов веществ и изделий. Обо-
сновывается необходимость концептуального пересмотра существующей классификации 
судебных экспертиз и, в частности, возрождения судебно-химической экспертизы.

SUMMARY
The article deals with the questions of the object membership of the special knowledge used 

in the expert investigation of narcotic drug heroin, which is conducted today in the limits of 
criminalistic expertise of the materials, substances and makes. Necessity of conceptual revising 
of the existing forensic expertise classification and, in particular, revival of chemical expertise 
settles down.

рекомендовано кафедрою 
кримінального процесу та криміналістики
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Для визначення сфери застосування 
примирення потерпілого з обвинуваченим 
(підсудним) у справах приватного обвину-
вачення у кримінальному процесі України 
окреслимо наступні вихідні критерії: інтер-
еси держави – як врегулювання випадків, де 
є можливість задоволення інтересу держави 
в успішній боротьбі зі злочинністю; інтер-
еси потерпілого – як врегулювання випад-
ків, де є наявним потерпілий від злочину; 
інтереси обвинуваченого (підсудного) – як 
врегулювання усіх випадків, коли ця осо-
ба примирилася з потерпілим; соціальний 
інтерес у вирішенні конфлікту – як врегу-
лювання випадків, де є наявним конфлікт, 
що виник у зв’язку з вчиненням злочину, 
який потребує вирішення. Оскільки осно-
вним елементом технології примирення є 
посередництво – медіація (від лат. мediatioz 
– посередник ), відповідно до Рамкового 
рішення ради Європейського Союзу від 15 
березня 2001 р. “Про положення жертв у 
кримінальному судочинстві” – медіація у 
кримінальних справах – це процес пошуку 
до або під час кримінального процесу вза-
ємоприйнятого рішення між потерпілим 
та правопорушником за посередництва 
компетентної особи – медіатора [6, 12]. 
Однак за ним не приховується якийсь 
конкретний метод чи техніка. Це швидше 
підхід до питання злочину і покарання. 

Програми примирення жертви і правопо-
рушника є однією із так званих моделей 
відновлюючого правосуддя. В основу цьо-
го підходу закладена можливість сторін 
кримінальної ситуації – потерпілого та 
правопорушника – самим брати участь у 
вирішенні питання щодо наслідків скоє-
ного злочину та попередження вчинення 
подібного діяння у майбутньому. Осно-
вною перевагою цього способу розв’язання 
конфліктів є те, що обидві сторони мають 
можливість висловити не тільки свої очіку-
вання, але й почуття та переживання. Тут 
ніхто не засуджується і ніщо не нав’язується 
зі сторони. Прийняття кожного рішення 
вимагає згоди обох сторін. Господарями 
медіаційного процесу є, відповідно, самі 
сторони. Крім цього, потрібно зазначити, 
що медіатори – не судді і не арбітри. Вони 
не мають права нав’язувати сторонам своє 
бачення проблеми чи варіант рішення. 
Головна мета медіаторів (посередників) – 
допомогти сторонам дійти згоди. Вони за-
питують, залагоджують точки напруги між 
сторонами, застосовують різні способи, за-
вдяки яким досягнення консенсусу полег-
шується, а укладена угода стає реальною 
для виконання. Медіатор піклується про те 
щоб сторони були задоволені процедурою, 
тобто щоб вона була для них прийнятною 
– щоб сторони були переконані у неза-
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ангажованості, нейтральності медіатора і 
довірливому характері розмов [7, 37]. Крім 
цього, медіатор дбає, щоб сторони були 
психологічно задоволені – щоб вони були 
переконані, що вони самі вирішують свою 
подальшу долю, а після медіації почувалися 
значно краще, ніж перед нею. Так, у США 
1968 – 1970 рр. Верховний Суд США в низці 
своїх рішень у конкретних справах визнав 
конституційність практики “угоди про ви-
знання” і остаточно їх легалізував. Крім 
цього, саме “оголошення себе винним” і 
породили специфічний феномен судочин-
ства – “угоди про визнання”. Оскільки суд 
зв’язаний не тільки визнанням вини, а й 
межами пред’явленого обвинувачення, то 
сторони, за наявності “угоди”, гарантують 
для себе “пільги”, наприклад: виключення 
з обвинувального акта окремих епізодів 
обвинувачення; більш м’яку (пільгову) ква-
ліфікацію злочину тощо [5, 200]. Оскільки 
суд зв’язаний не тільки визнанням вини, а 
й межами пред’явленого обвинувачення, то 
сторони за наявності “угоди” гарантують 
для себе певні процесуальні і матеріально–
правові блага, хоч і в компромісному варіан-
ті. Потрібно звернути увагу і на такий фак-
тор, що часто до перемовин між сторонами 
залучаються і судді. Суд до укладення угоди 
не повинен називати обвинуваченому міру 
покарання. Інакше визнання ним вини буде 
розцінюватись як таке, що здійснюється під 
тиском, а отже, і як юридично нікчемне.

В юридичній літературі вважається, що 
“угоди про визнання” є лише частковим 
звільненням від кримінального пересліду-
вання, оскільки особа легально звільняється 
від переслідування за вчинення інших зло-
чинів (за винятком тих, за які вона переслі-
дується в класичному порядку) [5, 201]. 

Отже, тут потрібно наголосити, що об-
винувачений не усуває шкідливих наслідків 
вчинених діянь. Особа тільки полегшує 
обвинуваченню притягнення “себе” до від-
повідальності за вчинення певних злочинів, 
за що отримує від нього щось на зразок 
“індульгенції” за інші злочини.

Що стосується Франції, то тут потрібно 
зазначити, що медіація існувала спершу як 
правозастосовна процедура без правової 

регламентації. Пізніше, спочатку 2 жовтня 
1992 р. Циркуляром міністра юстиції Фран-
ції, а потім і Законом від 4 січня 1993 р. про 
внесення змін і доповнень до КПК медіація 
отримала правову регламентацію. Сутність 
медіації полягає в наступному: 

1. Особа, яка вчинила заборонене кри-
мінальним законом діяння, відшкодовує 
шкоду згідно з мировою угодою, що уклада-
ється сторонами, а прокурор відмовляється 
від порушення публічного позову.

2. Для вирішення питання про прими-
рення сторін залучається арбітр – медіатор. 
У Валансі (вважається, що медіація заро-
дилася у місті Валанс) вирішили залучати 
для цього авторитетних нейтральних осіб, 
які знають місцеве населення і не наділені 
владними повноваженнями щодо сторін 
(свого роду “третейських судів”) [5, 202].

Прокурор, вирішивши доцільним за-
мість традиційного кримінального пере-
слідування застосовувати примирювальну 
процедуру, відбирає двох із цих осіб і 
передає їм справу. У разі досягнення при-
мирення самі ж громадські арбітри і контр-
олюють виконання умов угоди. Тут потріб-
но зазначити, що у Франції, на відміну від 
США, якщо сторони не примирились або 
не виконують умов угоди, справа поверта-
ється прокуророві, який вирішує питання 
про її подальшу долю відповідно до вимог 
КПК Франції. Слід виділити, що протягом 
останніх років активізувався рух за впро-
вадження програм примирення у Східній 
Європі і на особливу увагу заслуговує до-
свід Польщі. Крім того, на відміну від США 
і Франції, у червні 2003 р. КПК Польщі було 
доповнено новою статтею 23-а, згідно з 
якою під час попереднього слідства проку-
рор або орган дізнання (поліція), а також суд 
за ініціативою або за згодою обвинувачено-
го та потерпілого може направити справу 
до медіатора з метою її розгляду в порядку 
медіаційного провадження. За змістом 
ст. 23-а КПК медіація допускається в кожній 
справі, в якій є потерпілий, у тому числі – в 
справах приватного обвинувачення (ст. 157, 
212, 216, 217 КК – наклеп, образа, тілесні 
ушкодження, обмеження свободи). Однак за 
існуючою в Польщі практикою для розгля-
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ду в порядку медіації передаються справи 
приватного обвинувачення та справи по 
обвинуваченню у вчиненні злочинів, за які 
Кримінальним кодексом передбачено по-
збавлення волі на строк до 5 років [3, 137]. 
Доповнення вітчизняного КПК України, 
як і в Польщі ст. 23-а КПК, подібною 
нормою дало б змогу безпосередньо ви-
користовувати медіацію у кримінальному 
процесі з наслідками, які вже визначені 
чинними КК України та КПК України. 
Відмова від обвинувачення у вигляді при-
мирення потерпілого з обвинуваченим 
(підсудним) до видалення суду у нарадчу 
кімнату (інститут примирення) допуска-
ється кримінально-процесуальним законом 
тільки при вирішенні справ приватного об-
винувачення, оскільки по інших категоріях 
справ (приватно-публічного та публічного 
обвинувачення) у силу публічно-правового 
характеру кримінального судочинства 
України примирення між стороною обви-
нувачення та стороною захисту неможли-
ве. Необхідними ознаками примирення є: 
вольовий фактор – добровільність, яка по-
лягає у принципово усвідомленій здатності 
потерпілого та обвинуваченого (підсудного) 
самостійно прийняти рішення та вчинити 
дії, метою яких є відновлення безконфлік-
тного стану: задоволення матеріальних та 
моральних інтересів потерпілого і реальне 
створення умов для застосування судом 
пом’якшених правових наслідків вчинення 
злочину; часовий фактор – примирення 
між особою, яка вчинила злочин, та по-
терпілим може бути досягнуте у будь-який 
час з моменту закінчення вчинення злочину 
до видалення суду у нарадчу кімнату для 
постановлення вироку; фактор юридичної 
дійсності примирення (на відміну від інших 
дій на користь потерпілого) – відшкодуван-
ня шкоди, визнається основною умовою 
порушеного матеріального, морального або 
фізичного стану потерпілого; суб’єктний 
склад – у нормі про примирення доцільно 
не обмежувати коло суб’єктів; визначеність 
кола тих складів злочинів, передбачених у 
Особливій частині Кримінального кодексу 
України, щодо яких є можливим застосу-
вання норми про примирення.

Стосовно відмінностей вітчизняного та 
польського кримінального законодавства. 
Українське матеріальне та процесуальне 
право містить значну кількість норм, за-
стосування яких може бути наслідком 
медіації у разі її проведення. Так само, як 
і в Польщі, в Україні гарантоване закриття 
кримінальної справи на будь-якому етапі, 
за наслідками успішно проведеної медіації 
можливе лише у справах приватного обви-
нувачення. В інших випадках результати 
медіації можуть враховуватися судом. Так 
само, КК України передбачає призна-
чення покарання нижче найнижчої межі 
або перехід до більш м’якого покарання, 
звільнення від відбування покарання з ви-
пробуванням як можливі наслідки успішної 
медіації. В іншій своїй частині кримінальне 
законодавство України передбачає навіть 
ширші можливості для результативного (у 
процесуальному плані) проведення меді-
ації. Йдеться про інститути обставин, що 
пом’якшують відповідальність; звільнення 
від кримінальної відповідальності у зв’язку 
з дієвим каяттям; звільнення підсудного від 
кримінальної відповідальності внаслідок 
зміни обставин та втрати ним суспільної 
небезпечності.

Особливістю польського кримінального 
законодавства є те, що у ньому помітно 
вищою є роль прокурора в остаточному ви-
рішенні справи, що, крім іншого, знайшло 
свій вияв в існуванні інституту погодженого 
між прокурором і обвинуваченим/підсуд-
ним покарання та винесення обвинуваль-
ного вироку без розгляду справи в суді по 
суті – за поданням або за згодою прокурора. 
Останнє, наразі, суперечить засадам су-
дочинства України, принципам повного 
та об’єктивного розгляду справи в суді. 
Крім того, є підстави говорити про не-
відповідність процедури винесення обви-
нувального вироку без розгляду справи по 
суті конституційній забороні делегування 
функцій судів (частина перша статті 124) 
та принципу забезпечення доведеності вини 
(стаття 129) [4, 56]. Однак, варто відзначи-
ти, що віднесення вирішення питання про 
врахування результатів медіації до повно-
важень суду, а не прокурора не зменшує 
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потенційного значення та результатив-
ності цієї процедури. У цьому контексті 
має значення лише наявність у прокурора 
права ініціювати медіацію з тим, щоб не 
обтяжувати і не затягувати судовий роз-
гляд справи. Головна правова проблема, яка 
заважає безпосередньому впровадженню 
медіації у кримінальний процес, – це повна 
відсутність регулювання у КПК України 
прав та обов’язків відповідних органів та 
посадових осіб-суб’єктів кримінального 
процесу (досудового слідства, прокуратури, 
суду) стосовно здійснення власне медіації. 
Вирішення цієї проблеми відкриє шлях для 
повноцінного використання можливостей 
медіації у кримінальному процесі. Так, 
передбачаючи випадки примирення сторін 
у кримінальному процесі, а саме у справах 
приватного обвинувачення, процесуальне 
законодавство разом з тим не визначає, 
у рамках яких процедур воно може мати 
місце, як оформляється, у чому конкретно 
полягає. Відповідно, не врегульованою 
залишається значна кількість питань, які 
можуть виникнути у процесі її здійснен-
ня: проблеми її включення/невключення 
до процесуальних строків, ініціювання її 
проведення, відповідальності за цей про-
цес, контролю за його перебігом та багато 
ін. Оскільки слідчий, прокурор та суддя 
не наділені відповідними процесуальним 
правами з призначення медіації, постає 
питання про необхідність внесення відпо-
відних змін до законодавства. У зв’язку з 
цим варто пам’ятати, що органи державної 
влади та посадові особи зобов’язані діяти 
виключно у межах та у спосіб, визначений 
законодавством. 

Якщо говорити про переваги, які існу-
ють для сторін, для учасників процесу, для 
жертви та правопорушника, то вони є таки-
ми. Медіація дає можливість економії час 
на розгляд справи, а також дає можливість 
жертві та правопорушнику самим брати 
участь у вирішенні власної справи і вплива-

ти на ухвалення вироку, будучи активними 
сторонами процесу. Правопорушник має 
можливість безпосередньо впливати на від-
шкодування шкоди, причому як майнової, 
матеріальної, так і моральної. Також, для 
правопорушника медіатор дає можливість 
уникнути розголосу через те, що процедура 
медіації є конфіденційною. Медіація дає 
можливість повернутися йому до нормаль-
ного життя і, таким чином, в більшій мірі 
дозволяє виконати реабілітуючу функцію 
правосуддя. Потерпілий відчуває підтрим-
ку, відчуває, що він не є покинутим. Таким 
чином, кожна із сторін має певні переваги. 
Крім цього, процедура медіації оптимізує 
судовий процес, вона частково звільняє 
суддів від кримінальних справ приватного 
обвинувачення про злочини невеликої та 
середньої тяжкості, об'єктом злочинного за-
зіхання яких є, наприклад, особисті немай-
нові права громадян, передбачені статтями 
125, ч. 1 ст. 126, ст. 356 КК України, і таким 
чином економить робочий час. Також, дає 
можливість зменшити кількість апеляцій-
них і касаційних скарг, судді звільняються 
від роботи з емоціями. Крім вище пере-
ліченого, потрібно наголосити на такому 
аспекті, як збільшення довіри суспільства 
до суду, до правосуддя як до такого. Змен-
шується кількість осіб, які знаходяться у 
закладах позбавлення волі. Підвищується 
роль громадськості, участь громадськості 
у таких реабілітаційних процесах і відбу-
вається гуманізація суспільних відносин, 
ліквідація конфліктів як в окремому місті, 
так і в цілому в суспільстві. Вважаємо, що 
зазначені вище переваги і корисний досвід 
Польщі у сфері медіації було б доцільно 
запозичити і застосовувати примирення у 
провадженні по кримінальних справах при-
ватного обвинувачення в Україні, оскільки 
КК України і КПК України містить значну 
кількість норм, застосування яких може 
бути наслідком медіації. 
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Протягом тривалого часу здійснення 
судової влади пов‘язувалось виключно з 
такою формою державної діяльності як 
правосуддя. Однак правосуддя є хоч і ва-
гомою формою реалізації судової влади, 
але не єдиною. Тому важливим є вивчення 
характеристик та правових підстав здій-
снення різних форм реалізації судової вла-
ди в контексті подальшого впровадження 
судової реформи.  

Дослідження сфер функціонування 
судової влади вимагає аналізу співвід-
ношення між такими формами її реалі-
зації як правосуддя та судовий контроль. 
Теоретичне обґрунтування цих понять 
необхідне тому, що досить часто ці різні за 
своїм змістом форми прояву судової влади 
ототожнюються. Зокрема, деякі науковці 
розглядають судовий контроль як елемент 
правосуддя. Так, з‘ясовуючи соціальну 
природу правосуддя, І.Л. Петрухін роз-
глядає судовий контроль у діяльності дер-
жавних органів як його складову [21, 18], а 
В. Коваль вважає, що розцінювати судовий 
контроль як окрему функцію судової влади 
немає підстав, оскільки вона здійснюється 
у рамках функції правосуддя [14, 19]. У 
зв’язку з існуванням такого підходу до 
судового контролю виникає питання щодо 
співвідношення судового контролю та 
правосуддя як напрямів реалізації судової 
влади. 

Так чи інакше окресленої проблематики 
у своїх працях торкалися такі українські 
та російські науковці як А.Т. Боннер, 
В.М. Горшенєв, В.Т. Квіткін, О.В. Кон-
дратьєв, П.Ф. Карпечкін, І.Л. Петрухін, 
А.Р. Туманянц, Н.М. Чепурнова, В.С. Шес-
так та інші.

Метою даної публікації є визначення 
поняття судового контролю, а також дослі-
дження проблем співвідношення судового 
контролю та правосуддя.

Перш за все, слід зазначити, що вка-
зана проблема пов’язана з тим, що досі 
не існує єдності думок у розумінні функ-
цій судової влади та форм її реалізації, а 
також чітких критеріїв їх розмежування. 
Так, В.О. Ржевський та Н.М. Чепурнова 
відносять “правосуддя, нагляд за судовою 
діяльністю нижчестоящих судів з боку ви-
щестоящих, судове управління, судовий 
контроль у галузі виконавчої влади, судовий 
конституційний контроль” до форм вико-
нання судової влади [23, 96]. Протилежною 
є позиція В.В. Скітовіча, який розглядає 
правосуддя, юрисдикційний контроль, 
формування суддівського корпусу та ке-
рівництво судовою практикою як функції 
судової влади [24, 150]. В. Лазарєва, в свою 
чергу, стверджує, що єдиною функцією 
судової влади, як галузі державної влади, 
є судовий захист прав і свобод людини та 
громадянина, тоді як формою реалізації су-
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дової влади є правосуддя, яке здійснюється 
за допомогою конституційного, цивільного, 
адміністративного та кримінального судо-
чинства [19, 32]. 

В українській науковій доктрині зде-
більшого правосуддя та судовий контроль 
відносять до функцій судової влади [16, 7; 
17, 283; 18, 246; 28, 19]. Найбільш повне, на 
мою думку, дослідження функцій судів було 
проведене П.Ф. Карпечкіним, який зазначив, 
що “традиційно функції держави і функції 
органів державної влади, в тому числі й су-
дів, визначають як основні напрями і види 
їх діяльності, хоча нерідко функції судів 
вважають лише видами діяльності, що не 
зовсім правильно, адже види, як правило, 
опосередковують насамперед форми та спо-
соби, а напрями – зміст діяльності [13, 41]. 

У науковій літературі мають місце 
різні підходи до розуміння контролю як в 
цілому, так і судового контролю зокрема, 
розглядаючи його як функцію судової вла-
ди або визначаючи судовий контроль як її 
організаційно-правову форму.

Спеціалісти в сфері управління ви-
ходять з того, що контроль – це система 
спостереження, перевірки процесу функ-
ціонування відповідного об’єкта з метою 
усунення його відхилень від заданих 
параметрів. При цьому відзначається, що 
залежно від того, на якому рівні та стосов-
но чого він розглядається, контроль може 
бути охарактеризований як форма чи вид 
діяльності, як принцип, як функція. Вони 
визначають контроль як конкретний само-
стійний вид роботи певного органу держави 
чи іншої ланки системи управління [4, 5; 
10, 221], як основний спосіб забезпечення 
законності й дисципліни в державному 
управлінні, один із найважливіших еле-
ментів (функцію) державного управління 
[2, 240; 7, 7; 26, 27; 27, 509].

В.М. Горшєнєв та І.Б. Шахов визнача-
ють контроль як правову форму діяльності, 
юридична природа якої визначається тим, 
що відповідний контрольний орган чи його 
посадова особа ставляться в умови, коли 
вони повинні безпосередньо використову-
вати норми права для вирішення конкрет-
них юридичних задач [8, 48]. 

У юридичних словниках термін контр-
оль визначається як форма здійснення дер-
жавної влади, яка забезпечує дотримання 
законів та інших правових актів, що вида-
ються органами держави [32, 68].

О.Ф. Андрійко охарактеризувала дер-
жавний контроль як один із різновидів влади 
– “четвертої влади” і як функції інших гілок 
влади та інструменту їх взаємодії [3, 30]. 
В.С. Шестак визначає державний контроль 
як самостійно чи зовнішньо ініційовану 
діяльність уповноважених на те суб’єктів, 
яка спрямована на встановлення фактичних 
даних щодо об’єктів цього контролю задля 
визначення їх відповідності (невідповіднос-
ті) тим правомірним оціночним критеріям, 
котрі припускають застосування адекватних 
одержаному результату заходів реагування 
в унормованому порядку [31, 8]. 

Таким чином, в юридичній літературі 
контроль найчастіше розглядається як са-
мостійна форма державної діяльності. На-
приклад, Н.М. Чепурнова робить висновок, 
що контроль – це самостійна, досить вагома 
організаційно-правова форма державного 
управління, яка притаманна всім гілкам 
державної влади: законодавчій, виконавчій 
та судовій [29, 13].

У найзагальнішому вигляді під формою 
діяльності розуміють той чи інший спо-
сіб зовнішнього вираження (оформлення) 
змісту цієї діяльності. Відповідно під 
формами державної діяльності розуміють 
певні частини єдиної діяльності держави 
по здійсненню її функцій, які характери-
зуються своїм конкретним призначенням, 
організацією органів, які їх здійснюють, 
і специфічними способами їх реалізації 
[15, 199]. Найбільш розповсюдженим в 
літературі є виділення чотирьох форм 
державної діяльності: державна влада (ді-
яльність представницьких органів), дер-
жавне управління (виконавчо-розпорядча 
діяльність), правосуддя, прокурорська 
діяльність [20, 10].

Виходячи з розуміння контролю як 
форми діяльності державної влади в цілому, 
судовий контроль слід розглядати як вид 
державного контролю, який здійснюється 
в сфері функціонування однієї із гілок 

О.З. Хотинська-Нор

139



влади – судової влади по віднесеним до її 
компетенції питанням і в особливій про-
цесуальній формі.

Розглядаючи судовий контроль як один 
із видів державного контролю, В.С. Шестак 
вказує, що судовий контроль спрямований 
на безпосередню охорону та захист кон-
кретних суб’єктивних прав, свобод закон-
них інтересів суб’єктів права [31, 100]. 

У цьому контексті заслуговує на увагу 
точка зору А.Т. Боннер та В.Т. Квіткіна, які 
під судовим контролем за законністю дій 
органів державного управління розуміють 
засновану на законі діяльність суду по пе-
ревірці притаманними для нього методами 
правомірності органів управління, їх по-
садових осіб і актів, які видаються ними, з 
застосуванням у належних випадках відпо-
відних правових санкцій [6, 25]. 

Водночас, Н.М. Чепурнова, досліджую-
чи питання судового контролю, відзначила, 
що контроль, будучи самостійною формою 
державної діяльності, яка притаманна 
практично всім елементам соціального 
управління, в сфері функціонування судової 
влади має свої особливості, що дозволяє 
характеризувати судовий контроль як 
організаційно-правову форму її реалізації 
[29, 26]. Саме такий підхід до розуміння 
судового контролю, на мою думку, є най-
більш вдалим. 

Дійшовши висновку, що судовий контр-
оль є видом державного контролю, який, в 
свою чергу, є самостійною формою діяльнос-
ті державної влади, можна стверджувати, що 
судовий контроль є організаційно-правовою 
формою діяльності судової влади.

Не маючи на меті досліджувати поняття 
“правосуддя”, щодо якого в науковій літе-
ратурі також не має єдності думок [9, 12; 
14, 18; 22, 13; 25, 19], вважаю за необхідне 
зупинитися виключно на тих специфічних 
характеристиках судового контролю, які 
відрізняють його від правосуддя.

Розглядаючи судовий контроль як вид 
контрольної діяльності держави, його ха-
рактерні ознаки слід розглядати крізь при-
зму специфічних рис останньої.

Перш за все, слід зазначити, що контр-
ольна діяльність завжди носить вторинний, 

похідний характер, оскільки стосується ді-
яльності, яка вже існує окремо і незалежно 
від її здійснення. По-друге, контрольна 
діяльність покликана вирішувати широке 
коло питань: а) встановити фактичне ви-
конання заданого управлінського рішення 
в організаційній виконавчо-розпорядчій 
діяльності підконтрольного об’єкта; б) дати 
правильну (об’єктивну) юридичну оцінку; 
в) прийняти ефективне рішення стосовно 
діяльності підконтрольного об’єкта, а у 
випадку виявлення неправомірної поведін-
ки – застосувати відповідні правоохоронні 
засоби; г) досягти оперативного, найбільш 
повного і якісного виконання прийнятого 
рішення. До числа характерних ознак 
контрольної діяльності слід також відне-
сти і її спонукальні обставини, якими є 
об’єктивна необхідність у створенні най-
більш сприятливих умов для реалізації 
нормативно-правових приписів у поведінці, 
діяльності суб’єктів суспільних відносин, 
забезпечення ефективності правового ре-
гулювання, поновлення стану законності 
і правопорядку у випадку їх порушення. 
Крім того, за методом правового регулю-
вання контрольна діяльність своєрідна тим, 
що вона поєднує деякі риси як дозвільно-
розпорядчого, так і юрисдикційного спосо-
бів і може виступати у формі регулятивних 
і охоронних правовідносин [8, 55].

Співставляючи судовий контроль та 
правосуддя, Н.М. Чепурнова вказує на те, 
що правосуддя і судовий контроль мають 
багато спільного [29, 61]. Перш за все, це: 
а) суспільні відносини, які складаються в 
сфері функціонування судової влади, де 
найбільш чітко виражені охоронна та регу-
лятивна функція держави; б) принципи та 
особливий процесуальний, суворо регла-
ментований законом порядок здійснення 
правосуддя і судового контролю; в) форма 
реалізації правосуддя і судового контролю 
– винесення судового рішення. 

Поряд з цим, існують суттєві відміннос-
ті, які носять умовний характер і полягають 
у наступному: а) різні форми державної ді-
яльності, в яких знаходить свою реалізацію 
судова влада: правосуддя є самостійною 
формою державної діяльності, в той час 
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як при здійсненні судового контролю су-
довими органами реалізується контрольна 
діяльність держави; б) різне функціональне 
призначення: при здійсненні правосуддя 
найбільш яскраво виражена регулятивна 
функція держави, при здійсненні судового 
контролю виконується охоронна функція; 
в) різні конституційно-правові підстави 
існування; г) різні предмети судового 
розгляду і його оцінки і по процедурі їх 
здійснення, і по характеру рішень суду, які 
приймаються.

Під судовим контролем, таким чином, 
Н.М. Чепурнова розуміє “конституційно 
закріплену особливу правову форму реалі-
зації контрольної функції держави у сфері 
здійснення судової влади, яка виражається 
в охороні судами конституційної, загальної 
і арбітражної юрисдикції конституційного 
ладу, прав і свобод людини і громадянина, 
забезпечення режиму законності, верхо-
венства і прямої дії Конституції, яка здій-
снюється в особливому процесуальному 
порядку з метою поновлення і охорони 
законних прав та інтересів людини й усього 
громадянського суспільства” [29, 59].

Аналіз норм Конституції України та 
Закону України “Про судоустрій України” 
дозволяє говорити про те, що правосуддя 
є самостійною формою державної діяль-
ності, яка здійснюється виключно судовою 
владою, спрямованою на захист прав та 
законних інтересів людини і громадянина, 
юридичних осіб, суспільства і держави. 
Для здійснення такої форми реалізації 
судової влади, як судовий контроль, перед-
бачені інші конституційно-правові під-
стави. Частиною першою та другою ст. 55 
Конституції України гарантується судовий 
захист прав і свобод людини і громадянина; 
кожному гарантується право на оскарження 
в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого само-
врядування, посадових і службових осіб. 
Характерним є те, що судовий захист – 
самостійне конституційне право громадя-
нина, а можливість судового оскарження є 
конституційно встановленим механізмом 
його реалізації через здійснення судового 
контролю.

Отже, викладене вище свідчить про 
те, що правосуддя і судовий контроль – 
поняття різного порядку, які, водночас, 
відносяться до одного родового поняття – 
судова влада та є самостійними формами 
її реалізації.

В той же час, у науковій літературі іс-
нують такі підходи до судового контролю, 
які значно звужують його розуміння та 
значення. Зокрема, вказується, що “судовий 
контроль – це діяльність вищестоящих су-
дових органів, яка здійснюється відповідно 
до законодавства процесуальними і не-
процесуальними формами, спрямована на 
забезпечення законності і обґрунтованості 
судових постанов, правильне здійснення 
судами правосуддя” [30, 25].

Є всі підстави вважати, що у цьому ви-
падку мова йде не про судовий контроль, а 
про судовий нагляд, які в літературі досить 
часто змішуються і використовуються як 
синоніми. Досить обґрунтоване розмеж-
ування термінів “контроль” та “нагляд” 
було дане В.С. Шестак, яка зазначила, що 
контроль має статус родового поняття, 
котре охоплює “нагляд” як певний, осо-
бливий вид “контролю” у деяких галузях 
права [31, 16]. 

О.В. Кондратьєв обґрунтовано ствер-
джує, що за своєю правовою природою 
судовий контроль є юрисдикційною ді-
яльністю суду, спрямованою на перевірку 
нормативно-правових актів органів вико-
навчої влади, дачу дозволів про обмеження 
прав людини або вирішення конфліктів, що 
виникають між державними органами, які 
здійснюють процесуальну діяльність, та її 
учасниками [16, 4].

У літературі поняття юрисдикції охо-
плює всю сукупність правомочностей від-
повідних державних органів розв’язувати 
правові спори і справи про правопорушення 
[5, 405]. При цьому наголошується, що сут-
ність юрисдикції складає діяльність компе-
тентних органів, уповноважених на розгляд 
юридичних справ і прийняття юридично 
обов’язкових рішень у них [1, 116].

Юридичне вираження юрисдикційної 
функції суду полягає у: а) повноваженнях 
керувати судовим процесом; б) повно-
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важеннях судити і виносити компетентне 
рішення; в) повноваженнях зобов’язувати 
до виконання прийнятого рішення [12, 64]. 
Оскільки контрольна діяльність суду підпо-
рядкована загальній меті його юрисдикції 
– розв’язанню певного правового спору і 
не може здійснюватися поза нею, судовий 
контроль є юрисдикційним [11, 224].

З огляду на викладене можна зробити 
висновок, що судовий контроль є комплек-
сним правовим явищем, в якому знаходить 
свій прояв одна із форм реалізації судової 
влади та яке відображає як основні риси 
останньої, так і ознаки юрисдикційної ді-
яльності органів держави.

Список літератури:

 1. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. 
– М.: Статут, 1999. – 712 с.

 Адміністративне право України: Підручник / За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2. 
2005. 

 3. Андрийко О.Ф. Контроль в демократическом государстве. Проблемы и тенденции. – К.: 
Наукова думка. – 1994. – 115 с.

 4. Андрійко О.Ф. Державний контроль: теорія і практика. Наукова доповідь / НАН України; 
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 1999. 

 5. Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. – М.: Книжный мир, 
2004. – 720 с.

 6. Боннер А.Т., Квиткин В.Т. Судебный контроль в области государственного управления. 
– М.: Изд-во МГУ, 1973. – 112 с.

 7. Гаращук В.М. Контроль та нагляд в державному управлінні: Навч. посіб. – Харків, 
1999. 

 8. Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. – М.: Юрид. 
лит., 1987. – 176 с.

 Грошевий Ю.М. Марочкін І.Є.9.  Органи судової влади в Україні. – К.: Ін Юре, 1997.
Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. В.Б. Авер’янова – К.: Юрінком 10. 

Інтер, 1998. 
Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. 11. 

ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 432 с.
 12. Зеленцов А.Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в зарубежных стра-

нах: Учеб. пособие. – М., 2002. – 189 с.
 13. Карпечкін П.Ф. Критерії класифікації функцій судів загальної юрисдикції. // Вісник 

Верховного Суду України. – № 3. – 2005.
 14. Коваль В. Актуальні проблеми функціонування судової системи України // Право 

України. – 2003. – № 9.
 15. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: 

Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.     
 16. Кондратьєв О.В. Організаційно-правові проблеми судового контролю: Автореф. дис...

канд. юрид. наук. – Харків, 2005. 
Конституційне право України / За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. – К., 17. 

1999.  
 18. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посіб. – К., 2000. 
 19. Лазарева В. Судебная власть и ее реализация в уголовном процессе. – Самара: Изд-во 

при Самар. гос. ун-те, 1999.
 20. Петров Г.И. Сущность советского административного права. – Л., 1959. – 164 с.
 Петрухин И.Л., Батуров Г.П., Морщакова Т.Г.21.  Теоретические основы эффективности 

правосудия. – М.: Изд-во “Наука”, 1979. – 392 с.

Вісник Академії адвокатури України Випуск 12.

142



 22. Рекецька І.Р. Судова влада в контексті демократичної трансформації українського 
суспільства: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Одеса, 2003. 

 23. Ржевский В.А. Чепурнова Н.М. Судебная власть в Российской Федерации: 
Конституционные основы организации и деятельности. – М.: Юристъ, 1998. – 215 с.

 24. Скитович В.В. Судебная власть как системное образование // Правоведение. – 1997. 
– № 1.

 Судебные и правоохранительные органы Украины. Уч. пос. – Харьков: Одиссей, 2002. 25. 
– 304 с. 

 26. Тарасов А.М. Государственный контроль: сущность, содержание, современное состояние 
// Журнал российского права, 2002. – № 1. 

 27. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М., 1998. 
 28. Туманянц А.Р. Контрольні функції суду у сфері кримінального судочинства. – Харків: 

Основа, 2000.
 29. Чепурнова Н.М. Судебный контроль в Российской Федерации: проблемы методоло-

гии, теории и государственно-правовой практики / Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 1999. 
– 224 с.

 30. Чернушенко А.В. Судебный контроль за деятельностью районных (городских) судов 
Украины (организационно-правовые аспекты): Дис… канд. юрид. наук. – Одесса, 1995. – 
196 с.

 31. Шестак В.С. Державний контроль в сучасній Україні (теоретико-правові питання): 
Монографія. – Харків: Основа, 2003. – 208 с.

 Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. А.Я. Сухарев. – М.: Сов. 32. 
энциклопедия, 1984. – 415 с.

резЮме
Статья посвящена исследованию понятия судебного контроля как формы реализа-

ции судебной власти. В публикации рассматриваются существующие в науке взгляды 
на понимание контрольной деятельности государства в целом и судебного контроля в 
частности. Сопоставляя понятия судебного контроля и правосудия, автор обосновывает 
разграничение данных дефиниций.

SUMMARY
The article is dedicated to the investigation of the court control as a form of realization of 

the legal power. In the publication examined are the existing views on the understanding of the 
controlling function of the state in general and legal control in general. The author justifies the 
delimitation of these definitions while juxtaposing the notions of legal control and justice.
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На сучасному етапі розвитку комп’ю-
терної мережі особливо важко уявити ви-
вчення іноземної мови без застосування 
новітніх технологій. Сучасні інформаційні 
інновації дають можливість суб’єктам 
освітньої діяльності успішно відпрацьо-
вувати новий матеріал. Оновлення змісту 
освіти у системі вищої школи потребує роз-
робки та вдосконалення науково-методич-
ного супроводу та активного застосування 
інформаційних технологій у вивченні іно-
земних мов.

Вища школа потребує грамотних, ви-
сокоосвічених, компетентних викладачів, 
спроможних викликати у студентів живий 
інтерес та бажання вивчати іноземні мови. 
Саме тому при вивченні іноземних мов 
студенти Академії адвокатури України 
(Academy of Advocacy of Ukraine) пови-
нні оволодіти теоретичними та практич-
ними знаннями, вмінням працювати в 
комп’ютерній мережі. Енергія та профе-
сіоналізм викладача іноземної мови пере-
дається студентам, і тим самим викликає 
бажання пізнати щось нове.

Метою статті є визначення сутності 
вивчення іноземної мови для професійного 
спілкування майбутніх юристів, адвокатів. 
Сучасні дослідження показали, що готую-
чись до заняття викладач приділяє більше 

уваги правничим розмовним темам: “Зако-
нодавча система України”, (“Legal System 
of Ukraine”), “Європейська Конвенція з 
прав людини”, (“The European Convention of 
Human Rights”), які є актуальними, викли-
кають зацікавленість і можливість творчого 
розвитку студентів, особливо це стосується 
спеціальностей “Міжнародне право”, “Спе-
ціальна адвокатська підготовка”, “Загальна 
юридична підготовка” та “Переклад”.

В процесі викладання правничої тер-
мінології викладачі використовують кому-
нікативний підхід до навчання студентів 
іноземної мови. Навчальний процес – це 
процес спілкування, що відбувається між 
викладачем та студентами, та спілкування 
студентів один з одним. Комунікативність 
включає в себе індивідуальність навчання, 
згідно з якою викладач враховує всі інтер-
еси студента, його здібності щодо здійснен-
ня мовленнєвої діяльності. Практичне ви-
користання іноземної мови робить процес 
навчання цікавим, тим самим забезпечує 
засвоєння мовлення як засобу спілкування. 
При цьому на заняттях іноземної мови за-
стосовується широке використання комуні-
кативних вправ, що передбачають різновид 
ситуацій, які є необхідним засобом розви-
тку мовленнєвої мотивації.

Серед комунікативних вправ можна 

О.А. Цимбалиста,
старший викладач
(Академія адвокатури України)

Впровадження сучасних 
інформаційних технологій 
в процес викладання 
правничої іноземномовної 
лексики

Ключові слова: сучасні інформаційні засоби, мультимедійні технології, комунікативні 
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виділити ситуативні вправи, що склада-
ються з мікротексту, який стисло описує 
конкретно спрямовані з мовленнєвої точки 
зору реальні обставини, які містять деякі 
проблеми, та процес залучення студентів 
щодо їх розв’язання. Найпопулярнішими 
в методиці навчання усного іноземного 
мовлення є вправи, які характеризуються 
наявністю спеціальних питань та опцій 
вибору відповідей на них. Ці види вправ 
широко використовуються при усному 
спілкуванні зі студентською аудиторією 
Академії адвокатури України. Окрім за-
значених вправ викладачі використовують 
репродуктивні вправи, складовими яких є 
переклад, переказ-переклад. Переказ слу-
гує підготовкою до вільного висловлення 
студентами своїх думок і почуттів. Пере-
казуючи для прикладу англомовний текст, 
вони пригадують не тільки вирази, що були 
в ньому, але й лексику, яку вивчали раніше, 
особливо перевага надається юридичній 
термінології (право на приватну власність 
– the right to private property, призначати 
покарання – to impose a penalty, вважати 
невинуватим, доки не доведено вину – to 
presume innocent until proved guilty). Впра-
ви на опис ситуаційних явищ, дефініцій 
понять відносять до комунікативних вправ, 
що мають самостійне значення, які дають 
привід та основу для творчості, висловлен-
ню своїх думок і почуттів, які виникають 
у процесі сприймання правничої іноземно 
мовної лексики. Основою опису стають 
зображення реальних і статичних сюжетів. 
Ці вправи базуються на сприйманні прав-
ничої лексики через використання теле- та 
відеоапаратури.

Слід наголосити на тому, що завдяки 
активному використанню комунікативної 
технології при вивчанні юридичної тер-
мінології для вираження власної думки, 
наданню інформації та організації ігрової 
ситуації у студентів формуються мовленнє-
ві вміння. Протягом усього року вивчення 
іноземної мови науково-педагогічним пра-
цівникам слід пам’ятати, що їхнім головним 
завданням є навчити студентів працювати 
самостійно та творчо. Саме цього вимагає 
сучасна Болонська система викладання.

Сучасний етап розвитку інформаційних 
інновацій при вивченні іноземної мови по-
требує поєднання комунікативних вправ 
з сучасною інформаційною технологією. 
Вищі навчальні заклади мають бути забез-
печені ефективними навчальними посібни-
ками та сучасними технічними засобами 
навчання. У контексті заявленого одним з 
найважливіших завдань викладача інозем-
ної мови при використанні новітніх техно-
логій є ефективне застосування правничої 
лексики, орієнтованих на формування у сту-
дентів вмінь та навичок говоріння, письма, 
читання, аудіювання та мислення [8, 15]. 

У студентів та викладачів з’явилась 
можливість застосовувати сучасні між-
народні комп’ютерні програми іноземною 
мовою з тем типу: “Проблеми захисту і 
обвинувачення” (The Problem of the Defense 
and Prosecution), “Особливості законот-
ворчого процесу в англомовних країнах” 
(The Peculiarities of Lawmaking in English 
Speaking Countries) та ін.

Інтернет, що охопив вже більшість 
країн світу, надає доступ до величезних 
об’ємів (фонетичного та граматичного) 
матеріалу. Користування Інтернетом дає 
нашим студентам можливість спілкування 
з безпосередніми носіями мови. Щоден-
на практика роботи викладачів у вищих 
навчальних закладах виявляє потребу в 
подальшому запровадженні інформаційно-
комунікаційних технологій у дистанційній 
формі навчання в навчальних закладах 
правничого спрямування. Застосування 
новітніх інформаційно-комунікаційних 
технологій має забезпечити вдосконалення 
навчально-виховного процесу, доступність 
та ефективність освіти, підготовку молодо-
го адвокатського покоління до професійно-
го життя [3, 71].

Проблему якості викладання іноземних 
мов студентам юридичних спеціальнос-
тей та перекладу у системі вищої освіти 
неможливо розв’язати без використання 
міжнародних інформаційно-тестових тех-
нологій навчання. В сучасному суспільстві 
значні результати можна отримати через 
випуск електронних підручників, про-
грам, організацію електронних бібліотек і 
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комп’ютерних лабораторій. У процесі на-
вчання студенти повинні оволодіти таким 
рівнем знань правничої термінології, який 
дозволив би користуватися іноземною мо-
вою при встановленні усних контактів із 
зарубіжними фахівцями-юристами.

Як правило, навчальне середовище, 
призначене для розширення словникового 
запасу студента, забезпечується комп-
лексним застосуванням мультимедійних 
засобів (звук, графіка, текст, тестування, 
Інтернет-джерела). Ці засоби на заняттях 
сприяють розвитку пам’яті, зацікавленості, 
уваги та позитивного ставлення до ви-
вчення предмета. Сучасні мультимедійні 
технології дають можливість контролювати 
знання учнів, відпрацювати та закріпити 
новий матеріал. Студенти краще сприйма-
ють матеріал, зростає зацікавленість, розви-
ваються та підвищуються творчі здібності. 
Викладачами складаються тестові роботи 
з різноманітними інтерактивними тестами 
юридичного спрямування різних рівнів 
[2, 31]. Приклад: Revision Test:

Choose the verb that best completes the 
sentence: Виберіть дієслово яке краще 
доповнює речення:

1. I hope you are not… to me any inten-
tion to mislead the prosecution.

Я сподіваюсь Ви не…мене в будь-
якому намірі заведення в оману сторону 
обвинувачень.

a) impugn; b) impute; c) infringe; d) 
encroach

а) відхиляти; b) обвинувачувати ; c) 
порушувати; d)втручатися.

2. The tax inspector gained complete … 
to the company files.

Податковий інспектор отримав 
повний …до файлів компанії.

a) excess; b) access; c) accession; d) 
assess.

а)надлишок; b)доступ, підхід; c) згода; 
d)визначати суму податків

Мультимедійні заняття в процесі ви-
кладання правничої лексики створювалися 
за допомогою різних видів занять та інфор-
мацій (знімається і оцифровується відео, 
пишеться текст, скануються фотографії, 
записується звук тощо). Отримані дані 

об’єднуються разом, синхронізуються після 
чого створюється інтерфейс продукт (тобто 
форма спілкування з користувачем). Пре-
зентаційні програми використовуються в 
основному для створення пасивних уявлень 
за типом перегляду слайдів, що складають-
ся з естетично оформленого тексту, іноді 
з графікою. Мультимедійність передбачає 
супровід матеріалу музикою, використання 
мультиплікації, відео та звукових ефектів. 
Протягом року їх можна комбінувати з ви-
користанням вже готових автоматизованих 
програмних продуктів [2, 10].

Проведення мультимедійних уроків 
показало, що викладач отримує реальну 
можливість комбінувати в одному занятті 
велику кількість різноманітних завдань, 
залучаючи майже всіх студентів до освіт-
ньої діяльності. При цьому викладач може 
контролювати кожного студента. Великим 
помічником під час проведення таких 
уроків стає комп’ютер. Викладач повинен 
не тільки підготувати зміст заняття, але й 
підібрати ілюстрований матеріал, тексти, 
фрагменти фільму відповідно до теми. На-
приклад: “Law and Order in Great Britain”, 
(“Закон і порядок в Великобританії”), 
“Political System of Ukraine”, (“Політична 
система України”). Також при навчанні 
правничої іноземної лексики одним з го-
ловних прийомів, як свідчать результати 
освітньої практики, є застосування аніма-
ційного ефекту. Використання анімації дає 
можливість більш дієво впливати на емоції 
учнів, що значно підвищує ефективність 
засвоєння матеріалу, який вивчається. Ще 
одним фактором підвищення ефективності 
заняття є використання музичних фрагмен-
тів. За допомогою комп’ютерних технологій 
можна одночасно, не витрачаючи часу, 
демонструвати відео та супроводжувати 
показ музикою. Декілька років тому реа-
лізація цього методу вимагало значного 
напруження, оскільки треба було вмикати 
декілька пристроїв. 

Слід зазначити, що іноземна мова, осо-
бливо англійська, для професійного спіл-
кування (English for Specific Purposes) має 
ряд особливостей в порівнянні з іноземною 
мовою для загального спілкування (General 
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English). Сьогодні в нашому інформацій-
ному суспільстві інтелектуальний розви-
ток та освіта стали основним і головним 
ресурсом суспільного прогресу, могутнім 
стимулом самореалізації особистості та її 
конкурентоспроможності. Знання, поєднані 
з організаційними факторами, виступають 
головним джерелом інновації, творчості. 
Тому застосування новітніх інформаційних 
технологій мають забезпечити вдоскона-
лення навчального процесу. Ефективність 
освіти та підготовка молодого сучасного 
покоління адвокатів, юристів до життєді-
яльності в інформаційному суспільстві є 
одним з пріоритетних напрямів діяльності 
вищих навчальних закладах.

Сучасний етап розвитку світової спіль-
ноти, як нами вже зазначалося, надихає роз-
глядати іноземну мову важливим механіз-
мом порозуміння народів у різноманітних 
сферах життєдіяльності. Цей чинник значно 
розширює межі іншомовної освіти сучас-
них юристів-випускників. Добре володіти 
іноземною мовою – це вже не достатньо для 
самостійного життя. Знання іноземної мови 
є важливою, але недостатньою умовою для 
того, щоб комфортно почуватися за кордо-
ном, де може перебувати наш співвітчизник 
з метою виконання певних завдань. З розви-
тком наших інформаційних технологій сту-
дент повинен, насамперед, володіти певним 
обсягом знань, умінь, навичок, пов’язаних 
з традиціями, побутом, культурою країни, 
в якій перебуває і мовою якої спілкується. 
Отже, знання мови зараз є недостатнім для 
успішного входження в іншомовний соціум. 
Для цього потрібні ще й інші механізми, які 
забезпечать студентів певною інформацією, 
що дозволить не тільки розширити діапазон 
своїх знань про країну, мову якої вивчають, 
а й вдосконалити сформовані вміння та на-
вички з англійської мови, де головну роль 
у цьому зв’язку грає не тільки володіння 
соціальними знаннями правових норм, 
юридичної термінології, але й особистісні 
якості перекладача.

Процес навчання іноземної мови 
ґрунтується на порівняльному підході до 
оволодіння інформацією щодо культури ін-
шомовних країн. Він забезпечує проведення 

паралелі між культурами різних народів, 
знаходження спільних рис, формування 
поважного ставлення до соціокультурних 
відмінностей. Під час опрацювання на-
вчального матеріалу викладач спрямовує 
роботу на розвиток особистості студентів 
через формування вмінь міжкультурного 
спілкування, а саме: здатності виконувати 
роль професійного посередника між куль-
турою, мовою, що вивчається, та рідною 
культурою, вирішувати проблеми міжкуль-
турного непорозуміння та конфліктів, вико-
ристовувати різні можливості спілкування з 
представниками-юристами інших країн. 

В основу навчання покладається, 
сучас на юридична тематика, яка близька 
студентам Академії адвокатури України. З 
цією метою пропонуються тексти різних 
стилів, аудіо- та відеоматеріали, сучасні 
інформаційні комп’ютерні програми, ре-
сурси системи Інтернет. Аудіо- та відеома-
теріали застосовуються не тільки як засоби 
демонстрації можливостей використання 
соціокультурного матеріалу в реальних 
комунікативних ситуаціях, але й як засіб 
збагачення країнознавчих знань студен-
тів. Заняття комунікативно спрямовані на 
фахову юридичну лексику і проводяться 
в різноманітних формах, таких як лекція, 
відеозаняття, заняття-дебати з використан-
ням інформаційних технологій тощо. Така 
різноманітність форм проведення занять 
дозволяє викладачу збільшити обсяг само-
стійної пошукової діяльності студентів. 
Необхідно організувати роботу так, щоб 
вона давала можливість студентам про-
являти їхні творчі здібності, розвивати 
креативне мислення.

Сьогодні комп’ютерна мережа – по-
тужний центр людської думки, що постійно 
генерує та відкриває перед людиною нові 
можливості, водночас виступаючи для неї 
джерелом інформації, знань, способом роз-
ваг, робочим місцем тощо [8, 63].

У наш час студент повинен бути осо-
бливо ерудованим, володіти та вміло ко-
ристуватися комп’ютерними технологіями. 
Викладач виховує у студентів культуру 
спілкування з технікою, теоретично та прак-
тично навчає пошуку корисної інформації в 
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мережі, вмінню аналізувати, узагальнювати 
та робити висновки, формує лінгвістичну 
компетенцію за правничим спрямуванням. 
Тому саме таке навчання іноземній мові 
майбутніх юристів має вирішити проблему 
формування умінь і навичок самостійної 
роботи з англійською фаховою літературою. 
Наприклад: “Юстиція і право” (“Justice 
and the Law”), “Конституція США та 
України” (“The Constitution of the USA 
and Ukraine”).

Значна кількість користувачів комп’ю-
терної мережі усвідомлює вплив роботи в 
Інтернеті на власну особистість і діяльність. 
Педагогічний зміст роботи викладача в 
комп’ютерній мережі передбачає визначен-
ня його ролі в процесі взаємодії студента та 
Інтернету. При цьому важливо відмітити, 
яку позицію займає сам викладач; сприймає 
Інтернет як заміну собі, на яку перекладає 
майже всі основні функції та обов’язки 
– виховання та навчання, або розглядає 
мережу як універсальне інформаційно-
комунікаційне середовище, що є альтер-
нативним та не менш важливим джерелом 
знань з комплексом власних специфічних 
технологій, які успішно використовує у сво-
їй педагогічній діяльності для досягнення 
найефективнішого результату навчально-
виховного процесу.

 Впровадження сучасної комп’ютерної 
техніки в процес викладання правничої 
іноземної лексики з метою підвищення 
ефективності призвело до появи принци-
пово нових способів здійснення цієї діяль-
ності. Ці способи засновані на широкому 
використанні унікальних можливостей 
комп’ютерної техніки з обробки, зберігання 
та презентації представлення інформації, 
об’єднані в поняття нові інформаційні 
технології (НІТ). При дистанційному на-
вчанні через інформаційні мережі (е-mаіl) 
викладач пересилає студентам різноманітні 
навчальні матеріали, індивідуальні завдан-
ня, інструкції, відповідає на їхні запитання 
та отримує результати. Таким чином, елек-
тронна пошта надає викладачу можливість 
дистанційно здійснювати індивідуальне 
навчання студента, забезпечуючи його 
при цьому каналом зворотнього зв’язку, 

без якого процес навчання не може бути 
повноцінним.

Використання сучасних інновацій ство-
рює умови ефективного застосування іно-
земної мови для професійного спілкування 
майбутніх адвокатів. Виходячи з цього, 
навіть досить загальний аналіз технічних 
можливостей щодо реалізації інформацій-
ного обміну між об’єктами та суб’єктами 
учбового процесу показує, що дидактичний 
потенціал комп’ютерних телекомунікацій-
них мереж щодо реалізацій цілей дистан-
ційного навчання, насамперед, пов’язаний 
з можливістю комунікативної діяльності 
студента, що є найважливішою складовою 
вивчення іноземних мов. Окрім чисто ко-
мунікаційних послуг сучасні (комп’ютерні 
технологічні системи) КТС виконують роль 
накопичувача величезного обсягу інформа-
ції у правничих галузях знань.

Відомо, щоб вивчити іноземну юри-
дичну термінологію, потрібно володіти 
величезною кількістю інформації, що зре-
штою, актуально і при вивченні рідної мови. 
Різниця в тому, що рідну мову ми вивчаємо 
впродовж життя, і вистачає часу для того, 
щоб знайти потрібну інформацію та засво-
їти її. Ті, хто вивчають іноземну мову, такої 
можливості не мають. Потрібно шукати 
шляхи, щоб у стислі терміни студенти мали 
можливість отримати і засвоїти якомога 
більше інформації про країну, мову яку 
вивчають, “Про юридичний факультет 
Кембриджського Університету”, (“The 
Law Course at Cambridge University”), 
“Судова система США”, (“Federal and 
State Court Systems in the USA”). Тим, 
хто вивчає іноземну мову, потрібні великі 
накопичувачі інформації дидактичного і 
довідкового характеру, якими можна було 
б легко і зручно користуватися і котрі були 
б завжди під рукою. Зазвичай роль таких 
накопичувачів виконують різноманітні на-
вчальні посібники на друкованій основі: 
словники, граматичні довідники, підручни-
ки. Але для того, щоб ними користуватися, 
їх потрібно мати завжди під рукою. При 
цьому необхідно мати достатньо часу для 
пошуку необхідної інформації. Практично 
необмежені можливості накопичувачів ін-
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формації, прості та ефективні технології її 
організації і пошуку (наприклад, гіпертекст) 
дозволяють акумулювати величезні обсяги 
лексичних, граматичних, орфографічних 
і, навіть, аудіоінформації з мови, що ви-
вчається.

Особливо перспективними, на наш 
погляд, є дидактичні можливості телеко-
мунікаційного міжособистісного спіл ку-
вання, які дозволяють залучати студента 
до реального мовного середовища че-
рез спілкування з носіями мови, мовної 
предметно-комунікаційної діяльності 
через парну групову роботу, участь у 
спільних телекомунікаційних проектах. 
Коли йдеться про перспективи роботи 
студентів Академії адвокатури України з 
інформаційною технологією, слід ще раз 
відмітити їх переваги: спроможність реалі-
зації принципу індивідуальності, наявності 
зворотнього зв’язку, значні можливості 
наочного мовного матеріалу, об’єктивні 
оцінки навчального результату студентів, 
активність інтерактивної форми роботи з 
навчальним матеріалом. Студент працює 
з персональним комп’ютером самостійно, 
не відволікаючись від змісту, та має можли-
вість розгорнутого контролю власних дій. 
Крім того студенти опиняються в умовах 
більшого навчального комфорту, оскільки 
немає негативного емоціонального впливу 
зі сторони викладача або студентів.

Всі перераховані характеристики нав-
чаль ної діяльності студентів під час роботи 
з комп’ютером дають можливість звільнити 
викладача від значної частини роботи, 
такої, як перевірка виконаних окремих 
вправ, досконалого опитування та надання 
об’ємного матеріалу тощо. Це допомагає 
викладачу проводити аудиторні заняття 
більш ефективно, тобто забезпечується 
повноцінне спілкування між викладачем та 
студентами, за яким засобом опрацювання 
матеріалу стає правнича іноземна термі-
нологія, наприклад: законодавство, суд, 
невинний, злочинець; (legislation, a court, 
innocent, criminal); та культура мови, що 
вивчається. Володіння іноземною мовою 
в режимі тренування здійснюється студен-
тами на самостійних підготовчих заняттях 
з комп’ютером. Комп’ютерні програми не 
повинні бути абстрактними. Вони включені 
у загальний контекст практичних комуні-
кативних задач і проблемних ситуацій, що 
виникають під час дискусій між студентами 
та викладачем.

Таким чином, впровадження сучасних 
інформаційних технологій в процес викла-
дання правничої іноземномовної лексики 
дає позитивні результати, викладач по-
стійно збагачує знання студентів шляхом 
залучення до інформаційного простору, 
та знаходить шляхи їх ефективного за-
стосування.
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резЮме
В статье раскрываются особенности использования современных информационных 

технологий в процессе преподавания юридической англоязычной лексики. 
SUMMARY
The article deals with the peculiarities of teaching English law-terms using modern media 

technologies.

рекомендовано кафедрою іноземних мов та перекладу
Подано 02.06.08
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Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до 
“Вісника Академії адвокатури України”

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

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

С т а т т я  п о в и н н а  р о з к р и в а т и  з м і с т  о д н і є ї  з  р у б р и к  з б і р н и к а :
1. Теорія та історія держави і права 10. Судоустрій. Прокурорський нагляд

2. Конституційне право 11. Адвокатура. Захист прав людини

3. Цивільне право і процес 12. Міжнародне  право

4. Господарське право 13. Студентська наукова творчість

5. Трудове право і соціальний захист 14. Рецензії

6. Земельне право; аграрне право; екологічне 
право

15. Наукова хроніка

7. Адміністративне  і фінансове право 16. Персоналії

8. Кримінальне право і кримінологія 17. Реклама 

9. Кримінальний процес і криміналістика 18.Оголошення

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

2. Вимоги до обсягу:
2.1. 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, які оформлені у відповідності з вимогами.

2.2. Обсяг матеріалів, які автори подають для публікації рецензії – до 0,3 ум.друк.арк. (до 12 000 
друк.знаків, включаючи пробіли). Орієнтовний  посторінковий обсяг до – 7 сторінок, які оформлені 
у відповідності з вимогами.

3. Вимоги до оформлення матеріаліВ:
3.1. На початку статті в правій частині подається інформація про автора (ініціали автора і 

прізвище, науковий ступінь (якщо є), вчене звання, місце роботи).
3.2. Назва статті подається після інформації про автора з вирівнюванням по центру сторінки 

та виділяється напівжирним шрифтом.
3.3. Перед початком статті подається ключові слова, що виділяються курсивом. Загальна кіль-

кість ключових слів повинна бути не меншою трьох і не більшою десяти.
3.4. Бібліографічні посилання в тексті відображаються цифрами в квадратних дужках із зазна-

ченням номерів сторінок відповідно джерела [3, 415].
3.5. Перелік використаних джерел подається в кінці тексту після слів “Список літератури” у 

алфавітному порядку. Оформлення списку літератури здійснюється згідно вимог ВАК України 
(див. Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 21 березня 1997 року № 121) та відповідних 
державних стандартів.

3.6. Після списку літератури подаються резюме російською та англійською мовами. 
3.7. Після статті автор зазначає структурний підрозділ вищого навчального закладу чи науко-

вої установи, який дав рекомендацію до друку вказаних матеріалів. Для аспірантів та пошукачів  
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обов’язкова наявність рецензії наукового керівника з зазначенням його наукового ступеня, вченого 
звання, прізвища, ім’я та по-батькові).

3.8. Автор підписується на звороті останньої сторінки з зазначенням повних атрибутів (прізви-
ще, ім’я та по-батькові автора, повністю звання, посада, назва кафедри, факультету, вузу, домашня 
адреса, контактні телефони);

3.9. Текст статті друкується на папері стандартного формату (А 4) через 1,5 інтервала з дотри-
манням таких розмірів полів: верхнього, нижнього, лівого – 2 см і правого 1 см.

Весь текст повинен бути набраний шрифтом Times New Roman 14pt в одну колонку без засто-
сування будь-якого форматування. Не допускається використання вставок та гіперпосилань. 
Можна виділяти окремі частини тексту курсивом або напівжирним шрифтом. 

При наборі слід:
а) вимкнути “перенос” (Категорично заборонені примусові переноси!!!)
б) абзаци позначати символом “ Ентер”
в) якщо Ваша робота містить нестандартні символи, то подавайте разом зі своєю роботою 

і шрифти  .ttf, які були використані в роботі.

Зразок оформлення статті:

І.А. Іванов,
кандидат юридичних наук, доцент

(місце роботи)
Назва статті

Ключові слова: журнал, видавництво, юрист.
Основний виклад матеріалу [1, 13].
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резЮме 
Текст російською мовою
SUMMARY
Текст англійською мовою

Стаття рекомендована до друку такою-то кафедрою такого-то навчального чи наукового 
закладу (протокол №*** від”__”____200_року)

Автор підписує статтю та зазначає прізвище, ім’я та по батькові, повністю звання, по-
саду, назву кафедри,  факультету, вузу, домашню адресу, контактні телефони.

4. Порядок Подачі матеріаліВ до редакційної колегії:
4.1.Стаття подається в електронному варіанті на дискеті у 2 файлах (в форматі dос. та в форматі 

RTF; назва файла обов’язково латинськими літерами) та в роздрукованому вигляді. На етикетці дис-
кети необхідно вказати прізвище та ініціали автора. Стаття і дискета авторові не повертаються.

4.2. Зі статтею обов’язково надається:
— фотографія автора (розміром не менше, ніж 3х4, бажано в електронному варіанті);
— для аспірантів та пошукачів обов’язкова наявність рецензії наукового керівника  з зазна-

ченням його наукового ступеня, вченого звання, прізвища,  ім’я та по-батькові).

Вісник Академії адвокатури України Випуск 12.

152


