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ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
                                                                                                      Песоцький М.М., 

                         аспірант кафедри історії та археології слов’янських народів 

                  Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова 

         

РОЛЬ ОРГАНІВ НКВС УСРР В СПРАВІ СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОГО 

ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ 
 
Від свого створення Народний комісаріат внутрішніх справ став важливою й невід’ємною складовою 

радянської репресивної системи, та системи радянської влади загалом, тож важливим завданням є 
висвітлення ролі органів НКВС в справі становлення тоталітарного радянського режиму на початку 20-х 
років ХХ століття в Україні.   

29 січня 1919 року Тимчасовий робітничо-селянський уряд Української Соціалістичної Радянської 
Республіки було переформовано у Раду Народних Комісарів, до складу якої увійшов і Народний 
комісаріат внутрішніх справ, котрий очолив К.Є.Ворошилов. «Складовою репресивно-каральної системи 
тоталітарного радянського суспільства був Народний комісаріат внутрішніх справ (НКВС, у російському 
варіанті – НКВД). Його утворили другого дня після захоплення більшовиками влади декретом ІІ 
Всеросійського з’їзду Рад від 8 листопада 1917 року як центральний орган охорони нового порядку, а 
отже і влади, а також внутрішнього адміністративного управління»[1,с.94]. 

НКВС УСРР складався з наступних відділів: місцевого управління, комунального, статистичного та 
іноземного. НКВС УСРР фактично був виконавчим органом Всеукраїнського Центрального Виконавчого 
Комітету. На НКВС УСРР покладались функції управління процесом створення та діяльністю органів 
правопорядку в Україні. Для виконання декрету про організацію міліції у складі НКВС створюється Управління 
радянської робітничо-селянської міліції, пізніше було створено Головне управління міліції, яке стало відділом 
НКВС. Головне управління міліції підпорядкувало собі все керівництво міліцією. Було встановлено єдину 
структуру та систему функціонування підрозділів міліції в УСРР. Напрямки діяльності центрального і місцевих 
структур міліції визначались НКВС. Пізніше було створено залізничні підрозділи міліції у складі НКВС. Для 
ведення боротьби з контрреволюційними проявами при місцевих органах НКВС створювались таємні 
підвідділи, пізніше їх замінили політичні бюро при органах міліції. 3 грудня 1918 року у складі Народного 
комісаріату внутрішніх справ було створено Всеукраїнську надзвичайну комісію (ВУНК) для боротьби з 
контрреволюцією, бандитизмом, спекуляцією, службовими й іншими злочинами. Вона як і російська тісно 
взаємодіяла із НКВС «Всеросійська надзвичайна комісія як орган Ради Народних Комісарів працювала в 
тісному контакті з Народним комісаріатом з питань внутрішніх справ і Народним комісаріатом юстиції. Голова 
ВЧК входив у Колегію НКВС, а НКЮ і НКВС делегували своїх представників до ВЧК.»[2,с.61]. А 30 травня 
1919 року було затверджено, що ВУНК орган НКВС і діє на правах відділу НКВС. 

У 1920 році в УСРР під керівництвом НКВС почався процес відбудови органів міліції. В НКВС УСРР 
посилення міліції вбачали в зростанні її чисельності. Із зростанням чисельності міліції розширився й 
апарат Головного управління міліції НКВС УСРР. З посиленням і розгортанням повстанської 
антирадянської боротьби в Україні було вирішено надати органам міліції, які були у складі НКВС статусу 
частин особового призначення, управління ними здійснювало військове командування та органи 
надзвичайних комісій. 28 травня 1919 року було об’єднано військові формування спеціального 
призначення і на цій базі створено війська внутрішньої охорони республіки (ВОХР), які підпорядкували 
НКВС. «1 вересня 1920 року Рада Праці та Оборони прийняла постанову про утворення військ 
внутрішньої служби (ВНУС), до складу яких увійшли війська ВОХР і всі війська, які виконували функції 
охорони залізниць, що знаходилися до цього в розпорядженні військового відомства.»[3,с.93]. 

22 березня 1922 року Всеукраїнський центральний виконавчий комітет прийняв постанову про 
скасування Всеукраїнської надзвичайної комісії і про утворення Держполітуправління. «6 лютого 1922 р. 
ВЦВК у Москві вирішив скасувати Всеросійську надзвичайну комісію (Всероссийская чрезвычайная 
комиссия – ВЧК) і створити при НКВД РРФСР Державне політичне управління ( Государственное 
политическое управление ГПУ). На ці зміни відреагували і в Харкові, тодішній столиці УСРР: постановою 
ВУЦВК від 22 березня 1922 р. скасовувалась Всеукраїнська надзвичайна комісія по боротьбі з 
контрреволюцією, спекуляцією та посадовими злочинами та її місцеві органи (російська абревіатура ВУЧК). 
При НКВД УСРР було організовано Державне політичне управління УСРР…».[4,с.8]. Це окрім всього 
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передбачало утворення Державного політичного управління при Народному комісаріаті внутрішніх справ 
під особистим головуванням народного комісара, або призначеного Раднаркомом його заступника, для 
придушення контрреволюційних виступів, боротьби з бандитизмом, упередження цих явищ, боротьби із 
шпигунством, охорони залізничних та водних шляхів сполучення, політичної охорони кордонів республіки, 
боротьби з контрабандою, нелегальним перетинанням кордонів республіки, виконання спеціальних 
доручень Президії Всеукраїнського Виконавчого комітету чи Ради Народних Комісарів для забезпечення 
охорони революційного порядку. «23 січня 1922 Політбюро доручило Д. І. Курському і І. С. Уншліхту 
підготувати і подати на затвердження проект декрету ВЦВК про скасування ВЧК, вирішенні всіх справ про 
злочини тільки в судовому порядку і покладанні на Народний комісаріат внутрішніх справ функцій по 
забезпеченню державної безпеки з формуванням в складі наркомату Державного політичного управління 
(ДПУ). 2 лютого 1922 року члени Політбюро схвалили проект і направили його у ВЦВК, який затвердив 6 
лютого 1922 року декрет «Про скасування Всеросійської надзвичайної комісії і про правила виробництва 
обшуків, виїмок і арештів». Цим декретом статус органів державної безпеки знижувався до рівня 
структурного підрозділу НКВС і підпорядковувався обласним наркоматам внутрішніх справ. 9 лютого 1922 
Політбюро затвердило Положення про ГПУ, узгоджене І. С. Уншліхтом з Наркоматом юстиції.»[5,с.413-
414]. 12 серпня 1922 року було затверджено положення про Народний комісаріат внутрішніх справ України, 
котре закріпило роль НКВС в організаційній роботі побудови радянської системи на місцях. З утворенням 
30 грудня 1922 року та затвердженням 6 липня 1923 року Союзу Радянських Соціалістичних Республік 
відбувся ряд змін у системі управління союзних республік, це стосувалось різних галузей і відповідно 
поширювалось й на УСРР, але ці зміни не торкнулись НКВС, який залишився у статусі республіканського. 

Таким чином можна дійти висновків, що органи НКВС були однією з основних структур по 
впровадженню радянської політики на практиці, та встановленню радянського тоталітарного режиму через 
організацію тотального контролю над населенням й організацію репресивних заходів через використання 
відповідних карних органів. НКВС був потужною, гнучкою та всеохоплюючою структурою, котра надала 
більшовицькому режиму можливість ефективно реалізовувати на практиці свою владу.  
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЧИННИК ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 
 
Нині, соціальні мережі є унікальною платформою для консолідації різних груп суспільства на основі 

спільності їх інтересів, при цьому в результаті комунікативної взаємодії виникає масштабний синергетичний 
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ефект. Соціальні мережі сприяють побудові комунікативного простору, створенню віртуальних спільнот, 
організацій, угрупувань, які у реальному житті перетворюються на громадські об’єднання. Соціальні мережі 
є унікальним способом реалізувати себе, адже кожному окремо, або ж цілим громадським інституціям дають 
можливість поширювати свої ідеї, залучати до своїх лав нових членів, координувати їх дії і спостерігається 
взаємопроникнення повсякденної соціальної реальності і віртуальної. Також, вплив соціальних мереж не 
обходить стороною і таке важливе поняття для всіх як «політичну соціалізацію». 

Найвідомішими і найавторитетнішими є теоретичні розробки засад мережевого суспільства в працях 
М. Кастельса. Автор вважає, що становлення і трансформація глобального громадянського суспільства 
немислимі без розвитку мережевих ресурсів в технічному, організаційному і правовому полі. «Онлайн 
мережі, – зазначає М. Кастельс, – стають формами «спеціалізованих спільнот», тобто формами 
комунікабельності, побудованим навколо специфічних інтересів…». [1] 

Політична соціалізація — це процес засвоєння індивідом протягом його життя певної системи 
політичних знань, соціальних норм, політичних цінностей того суспільства, до якого він належить.  З 
раннього дитинства, самі того не розуміючи,  ми усі підлягаємо впливу політичної соціалізації з різних 
джерел, наприклад: ЗМІ, соціальні мережі, спілкування із старшим поколінням тощо.  

Ряд українських дослідників І.Жадан, С.Кисельов, О.Кисельова,С.Рябов пропонують розглядати 
політичну соціалізацію як складову громадянської освіти, як засіб формування суспільства. Вони 
визначають громадянську освіту як навчання людей життю в умовах сучасної держави, дотримання 
законів, непорушності їх прав з боку влади, задоволенню їх потреб та інтересів демократичними 
методами, тобто бути громадянином демократичної держави. [2] 

Процес  політичної соціалізації пов’язаний із системою інформаційних обмінів між членами суспільства. 
Таким чином, соціальні потреби пов’язані з потребами інформаційними. Задоволення інформаційних потреб 
із суспільних інформаційних ресурсів забезпечує певний рівень соціалізації, формує основні властивості 
особистості, що відображаються в рівні її життє- діяльності в суспільстві. Глобальна iнформацiйна мережа 
Інтернет стала невід’ємною часткою та основною рушійною силою розвитку сучасної цивілізації. Завдяки 
Інтернету людство дістало можливість налагодити ефективні комунікативні зв’язки. Саме Інтернет 
забезпечує негайний доступ до будь-яких iнформацiйних продуктів i баз даних, даючи змогу приймати, 
відправляти та опрацьовувати різноманітну інформацію в активному режимі та реальному часі, тому саме 
процес політичної соціалізації у соціальних мережах є досить ефективним. [1] 

Це можна пояснити тим, що більшість молоді, людей середнього віку і також певна части людей 
похилого віку впевнено користуються соціальними мережами, месенджерами  та черпають інформацію 
саме із цих джерел. Важливо, що за допомогою матеріалів соцмереж у внутрішній світ людини вводяться 
цінності нації як соціальної спільноти з її уявленнями про єдину територію, спільну історичну пам’ять, 
спільну культуру, єдині для всіх членів спільноти індивідуальні, політичні, соціальні права та обов’язки.  

Свого часу дані ресурси не розглядалися як значимі агенти соціалізації. Це пов’язувалося з 
результатами ранніх досліджень, які свідчили, що повідомлення масової комунікації, особливо соціальні 
мережі, телебачення, сприяють лише певному зміцненню раніш сформованих орієнтацій, оскільки 
індивіди приділяють увагу тільки тим повідомленням, що підтримують їхню точку зору. В Україні, 
зокрема, впродовж останніх років, помітно збільшується частота щоденних контактів з Інтернет-
мережами, адже це є основним та найшвидшим джерелом пізнання нової інформації. [3] 

Отже, у висновку слід сказати, що у ХХІ столітті на тлі поєднання і взаємопроникнення інформаційних 
і нових соціальних технологій, соціальні мережі дають змогу громадянам та громадським рухам, 
громадянському суспільству, що формується, досягати ефективнішої і швидшої комунікації. Інформація – 
двигун всього,  тому комунікація через соцмережі веде до зростання активності громадськості, підвищення 
її ролі у прийнятті рішень та до розуміння такої важливо для усіх «політичної соціалізації». 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
 
Державна регіональна політика (ДРП) є складовою внутрішньої політики держави, створеною для 

посилення конкурентоспроможності економіки країни та її регіонів, підвищення рівня благополуччя 
населення та сприяння інтегрованості її просторів. На відміну від галузевої політики, вона, перш за все, 
повинна орієнтуватися на просторовий ефект визначених політичних дій та заходів, програм та бюджетів, 
служити певним фільтром, через які окремі види політики спрямовуються на конкретні території для 
досягнення оптимального (позитивного) ефекту та компліментарності заходів. ДРП - це політика синергії, 
що забезпечує, при правильному плануванні та реалізації, ефект набагато більший, ніж від суми окремих 
заходів галузевої політики. 

Україні в спадок від Радянського Союзу дісталися методи вертикального містобудування та система, 
в основі якої лежали програми галузевого розвитку, що базувалися на єдиному підході для всіх регіонів. 
Зі здобуттям Україною незалежності, на заміну старим проблемам, прийшли нові, зокрема занепад 
галузей промисловості і сільського господарства. Уряд почав вживати відповідних заходів з підтримки і 
розвитку конкретних секторів промисловості. Але з часом, в силу своєї неефективності, політика в цьому 
напрямку зазнала певних змін. На її місце прийшли підходи, засновані на регіональному розвитку. Через 
це у даний період часу на перший план виходить стратегія регіонального розвитку, яка повинна стати 
основою розвитку національної економіки України і інтеграції країни у європейський простір. 

Так як Європа є однією з найбільш урбанізованих територій в світі, Європейський Союз розглядає 
урбаністичні агломерації як головний чинник економічного зростання. Україна теж є урбанізованою 
територією. Але для неї питання розвитку регіонів стоять більш гостро, ніж для країн Європейського Союзу. 

В Україні за останні двадцять років сформувалася своя система управління розвитком регіонів, але 
відкритими залишається ряд питань, що стосуються нерівномірності економічної активності, збільшення 
активності великих міст і втрата економічного потенціалу малих міст, поляризація сільського населення. 
Європейська інтеграція України стримується відсутністю якісного інституційного забезпечення на 
державному та регіональному рівнях. Механізм планування в Україні функціонує у вигляді програм 
розвитку регіонів. 

Закон України "Про засади державної регіональної політики" визначає державну регіональну 
політику як систему цілей, заходів, засобів і узгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб для забезпечення високого рівня якості 
життя людей на всій території України з урахуванням природних, історичних, екологічних, економічних, 
географічних, демографічних та інших особливостей регіонів, їх етнічної та культурної самобутності. 

Традиційно, в більшості країн зі значними територіями у регіонах спостерігаються відмінності, що 
розпочинаються від культурно-етнічних і ментальних - до соціально-економічних. Практика показує, що у 
таких країнах є погано розвинені регіони, а є так звані локомотиви зростання. В Україні має місце бути 
феномен, який має на увазі невідповідність між економічним рівнем регіонів і показниками благополуччя і 
якості життя його жителів. У локомотивах промислового розвитку, які є лідерами за показниками ВРП на 
душу населення, промислового виробництва і експорту, спостерігаються найгостріші соціальні проблеми - 
найвищі рівні депопуляції, смертності (особливо серед чоловіків працездатного віку), еміграції, 
захворюваності, алкоголізму, неблагополучна криміногенна і екологічна ситуація і т.п. Цей феномен не часто 
зустрічається в економіках інших держав, зокрема в країнах Центральної та Східної Європи. 

Якість людського капіталу (освіта і навички) сильно варіює між регіонами і є найвищим в 
високоурбанізованих регіонах, де сконцентрована значна кількість вузів і робочих місць вищого 
професійно-кваліфікаційного рівня. Нові та креативні робочі місця з'являються, як правило, в найбільших 
містах України з порівняно високою якістю життя - Києві, Львові, Одесі. 

Серйозні проблеми з внутрішньої доступністю територій України повинні стати об'єктом інвестицій 
в регіональний розвиток, оскільки поліпшення рівня доступності територій може виявитися одним з 
головних двигунів підвищення конкурентоспроможності регіонів. 
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У Закарпатті, Криму та південно-західній частині Одеської області - найскладніша ситуація з 
інтегрованістю в загальноукраїнський транспортний простір, і ці регіони пов'язані з рештою території 
України лише вузькими транспортними коридорами. 

Розрив в соціально-економічному розвитку українських регіонів дійсно істотний, але залишається в 
межах диспропорцій, властивих деяким країнам Європи. Найчастіше столичні міста непомірно 
"спотворюють" ситуацію, оскільки є центрами тяжіння більшості інвестицій (іноземних і внутрішніх), 
місцем збору великої частки податків, мають високий відсоток освіченого населення з високим рівнем 
доходів. Така роль "економічного локомотива" є позитивною для національної економіки за умови, що 
існують адекватні перерозподільні механізми, що дають згодом можливість поширити позитивний 
економічний ефект на більш значні території держави. Таким чином динамічне зростання Києва істотно 
впливає на позитивну динаміку зростання міст навколо Києва і області. 

Для вирішення цих та інших проблем на території України реалізуються Державні стратегії 
регіонального розвитку. Останнім таким затвердженим документом є Державна стратегія регіонального 
розвитку на 2021-2027 роки (далі – Стратегія), визначає основні напрями модернізації регіональної 
політики в Україні. Ця Стратегія  визначає генеральний вектор сталого розвитку регіонів та розроблена 
відповідно до Цілей сталого розвитку України до 2030 року. 

Економічне зростання регіонів, разом із зростанням їх спроможності до конкуренції з використанням їх 
внутрішнього потенціалу, забезпечення новими робочими місцями, зниження безробіття та створення умов 
для повернення на батьківщину трудових мігрантів є завданнями регіональної політики, які мають бути 
найголовнішими. Виконання цих завдань забезпечить значне зростання рівня якості життя людини поза 
залежністю від її місця народження, поточного місця проживання та того, де буде жити у майбутньому. 

Сучасна політика регіонального розвитку у своїй основі включає врахування під час планування 
таких аспектів, які впливають на життя населення, систем, що забезпечують діяльність суспільства, 
економіку та навколишнє природне середовище, а додатково залучить побудову культури партнерства та 
співробітництва орієнтованої на взаємодію громадян та публічних інституцій щодо розвитку. Отриманий 
досвід, зібрані дані, висновки, рекомендації, результати аналізів та оцінки для реалізації високих 
стандартів управління та виконання діяльності регіональної політики, що передбачає роботу певних 
заточених аналітичних пристроїв, інформаційних баз формування та оцінки політики послугує основою 
для заходів регіональної політики. 

Об’єктом нової політики на період до 2027 року є територія, яка передбачає вміст набору соціальних, 
просторових, екологічних та економічних особливостей. На цій основі буде виконана реалізація 
регіональної політики. Заходи щодо реалізації будуть спрямовані на забезпечення діяльності потенційних 
центрів економічного зростання, що будуть у змозі позитивно впливати на сусідні території та 
стимулювати розвиток регіону в цілому, а також на діяльність вбудованих проєктів розвитку регіонів, що 
мають особливі проблеми розвитку, що передбачає зниження асиметрії в розвитку територіальних громад 
та якості життя населення між регіонами та всередині них. 

Проєкт Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2027 р. сприяє подальшій 
євроінтеграції України. 

Загалом, незважаючи на багаторічне ігнорування важливості державної регіональної політики для 
України, саме ця політика є однією з найважливіших сфер державного управління в нашій країні, що має 
таку велику територію, значну кількість населення і неоднакову різноманітність регіонів. 
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INDIVIDUAL FEATURES OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF FUTURE DOCTORS 
 

Background. Educators in medical schools worldwide are concerned about ensuring the psychological, social 

and physical wellbeing of medical students as mental and emotional difficulties in Higher Education students are 

a growing public health [1, 3]. Recently, it was out lines recommendations for optimizing medical student 

wellbeing within medical schools [1]. One mentioned aspect was «design assessment tasks to foster wellbeing as 

well as learning». Well-being is one of the psychological phenomena consists both positive emotions and meaning 

or lives purpose, however, the main well-being components of young people who studies at medical faculty in 

Ukraine unknown completely. 

The object of research was the identification of the psychological individual differences of well-being of 

young future medical specialists in the process of educational and professional activities. 

Method. Respondents consisted of 143 young individuals, 71 % women (mean age=20 yrs, SD=1,3 yrs) who 

were third year medical students of Zaporozhye state medical university. Ryff’s Scales of Psychological Well-being 

was analyzed. A self-report questionnaire measuring aspects of well-being on six scales; the 84-item version translated 

into Ukrainian was used [4]. Items belonging to different dimensions were mixed together into a single 84-item 

measure. Each dimension had fourteen items, some positively and some negatively worded. Respondents were asked 

to indicate if a statement described them accurately or not of the original 6-point answering scale. Instructions to 

complete the questionnaire were included before the first item to facilitate self-administration. Of those students 

referred, 82 completed the measures (73 % men) from 143 students between September and October 2020. 

Results. The highest score was at Positive relations with others scale (mean=56, SD=88) and the lowest score 

was at Purpose in life scale (mean=50, SD=7). It means that individuals with high scores at Positive relations with 

others scale had warm, satisfying, trusting relationships with others, concerned about the welfare of others, capable 

of strong and those who had low score at Purpose in life scale lacked a sense of meaning in life, had few goals or 

aims, lacked sense of direction; did not see purpose in past life, had no outlooks or beliefs that give life meaning 

[2]. Women and men had the same score in both scales (mean=56, SD=7 versus mean=56, SD=5 and mean=51, 

SD=7 versus mean=51, SD=5, respectively). Also, students participate in the study showed medium level of total 

index of well-being (mean=321, SD=39). 

Conclusions. Psychological well-being of medical students is medium, characterizes with high level of 

positive relation with other both among men and women, and less reflects with purpose in life.  

Keywords. Scales of psychological well-being, medical students, well-being, happiness. 
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ТЕОРІЇ ТЕМПЕРАМЕНТУ В КОНТЕКСТІ ГЕМОДИНАМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ЛЮДИНИ 
 
Анотація. У статті проаналізовано специфіку та особливості застосування теорії темпераменту в контексті 

гемодинамічних особливостей людини. Розглянуто та проаналізовано питання гуморальної теорії темпераменту. 
Ключові слова: темперамент, гуморальна теорія, теорія темпераменту, психіка, фізіологічні властивості 

організму, кровообіг. 
 

Розуміння суті темпераменту індивіда базується на фундаментальній концепції функціонально-
системної організації роботи мозку, запропонованій П.К. Анохіним [1], та теорії вищої нервової 
діяльності, розробленої І.П. Павловим [7].   

Властивості нервової системи при цьому трактуються як базові характеристики функціональних 
систем, що забезпечують інтегративну діяльність нервової системи. Індивідуальні властивості психіки, в 
тому числі і властивості темпераменту, зумовлені індивідуальними властивостями нервової системи, 
грають важливу роль в пристосуванні організму до навколишнього середовища [7].  

Темперамент дозволяє індивіду більш економічно витрачати свої генетично задані енергетичні 
можливості. Індивід, пред'являючи себе середовищу і соціуму, демонструє свої енергетичні і динамічні 
можливості, адекватні вимогам середовища, що є запорукою успішної адаптації його до цього середовища. 
Загальновідомо, що одна і та ж ситуація деякими індивідами може розцінюватися як небезпечна і бути 
стресогенною, а іншими як приваблива і не володіти стресовими властивостями. Це, передусім,  залежить 
від темпераменту, конструкційних особливостей систем гальмування і активності поведінки. 

Діяльність системи гальмування поведінки проявляється в зниженні поточної активності, підвищенні 
рівня уваги. Активація систем досягнення призводить до імпульсивної поведінки і зниження 
зосередженості. Обидві системи викликають вегетативну мобілізацію [2], що багато в чому і зумовлює 
адаптивну роль темпераменту [3].  

Так, щодо інтенсивності повільних коливань гемодинаміки у людей з різними типами темпераментів 
підтверджують, що існують відмінності у реакціях людей різних статей при проведенні функціональних 
навантажень залежно від особливостей їх темпераменту. Так, чоловіки, темперамент яких 
характеризується середніми показниками ергічності, зацікавленості і міцності стереотипів поведінки 
показують адекватне енергозабезпечення адаптивних процесів, тоді як жінки демонструють достовірно 
більшу можливість реагування на повторне функціональне навантаження. 

Ригідні чоловіки, характеризуються високою міцністю вироблених стереотипів, проте демонструють 
кращу здатність реагування на пред'явлене функціональне навантаження, тоді як ригідні жінки при 
більшій напрузі не здатні забезпечити адекватну реакцію на повторне навантаження. 

Цілеспрямовані жінки, котрі активно налаштовані на задоволення своїх домінуючих мотивів, навіть 
при низькій напрузі регуляторних систем показують велику реакцію на гіпервентиляцію, що свідчить про 
високий ступінь енергозабезпечення адаптивних процесів, тоді як чоловіки цієї групи демонструють 
неадекватну реакцію гіпервентиляції.  

Індивіди, які характеризуються високою виразністю і силою реакцій поведінки, не мають статевих 
відмінностей в реакції повільнохвильових коливальних процесів гемодинаміки на функціональне 
навантаження і при наявності високого ступеня напруги регуляторних систем не можуть адекватно 
забезпечити адаптивних реакцій, що може бути розцінено як енергодефіцитний стан. 

Відтак, результати проведеного групою вчених дослідження дозволяють припустити, що 
індивідуальні особливості рис темпераменту і здатність організму людини адекватно реагувати на 
пропоновані функціональні, навантаження взаємопов'язані і обумовлені, в тому числі, і різним ступенем 
енергозабезпечення адаптивних процесів [4]. 

Стан серцево-судинної системи, що визначає адекватне кровопостачання тканин, вважається 
лімітуючим фактором, який детермінує фізіологічну пристосованість організму до неадекватних умов. 
Накопичені дані досліджень свідчать про можливість прогнозування серцево-судинного ризику залежно 
від значення еластичності артерій [5]. Жорсткість артерій, ступінь якої прямо корелює з артеріальним 
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тиском (АТ), розглядається як етіологічний фактор есенціальної гіпертонічної хвороби [3].  При цьому, зі 
збільшенням ригідності артерій пов'язують порушення когнітивної функції [6]. 

Окрім цього вчені встановили, що витрати організму на фізіологічну адаптацію в екстремальних умовах 
посилюють тенденції в розширенні дезадаптивних процесів: зменшують тривалість життя через прискорене старіння 
[7]; запускають процеси перебудови метаболізму і зміщення психоемоційних форм реагування при дисбалансі 
вегетативної регуляції [7]; посилюються ризики та ймовірності зростання серцево-судинної патології [5].  

Артеріальна гіпотонія за механізмом розвитку, тривалості, клінічним проявам є захворюванням вкрай 
неоднорідним [4]. Відповідно до сучасних уявлень, в патогенезі первинної артеріальної гіпотонії провідна 
роль відводиться тривалому психічному напруженню, внаслідок чого порушується функція вищих 
вегетативних центрів вазомоторний регуляції, зростає  тонус парасимпатичного відділу вегетативної 
нервової системи, що призводить до стійкого зменшення загального периферичного опору току крові [6]. 

Перша ланка в патогенетичному ланцюзі гіпотонії – психічне напруження, котре виникає як результат 
тривалого переживання пацієнтом негативних емоцій та почуттів: тривоги, страху, злості, гніву, образи, 
вини тощо. А емоційність, як відомо, є характеристикою темпераменту людини [6].  

До іншої характеристики темпераменту відносять силу і активність, які визначають динаміку діяльності і 
проявляються в тому числі в стилі і швидкості навчання будь-яким навичкам, включаючи прийоми саморегуляції [5]. 

Особливості особистості впливають на представленість і спрямованість вегетативних порушень [7]. 
Оскільки темперамент є характеристикою особистості, то він повинен позначатися на вегетативних зміни 
при захворюванні, в тому числі, серцево-судинних, а отже і в цілому на гемодинаміці людини.  

Згідно з І.П. Павловим, тип вищої нервової діяльності визначає комбінація властивостей: сили, 
врівноваженості і рухливості, співвідношення процесів збудження і гальмування [7]. У функціонуванні 
вегетативної нервової системи ці властивості відображаються в характеристиках: вегетативний тонус, 
реактивність і забезпечення діяльності.  

Водночас, невротична структура особистості гіпотоніків в залежності від вираженості активності і 
емоційності має відмінності у різних людей: у низькоактивних пацієнтів хворобливі значення показників були 
знайдені за шкалами депресії і обсесивно-фобічних порушень; в групі високоактивних - за шкалами депресія і 
вегетативних змін [2]. У високоемоційних пацієнтів хворобливі значення виявлені за шкалами тривоги і 
депресії, тоді як у групі низко емоційних  пацієнтів хворобливих значень не виявлено ні за однією шкалою. 

Неоднорідність в механізмах розвитку і перебігу гіпотонії може бути обумовлена різними 
властивостями темпераменту пацієнтів [4]. 

Таким чином, підсумувавши проаналізовані дослідження можемо зробити такий висновок:  властивості 
темпераменту можуть і впливають на діяльність вегетативної нервової системи, котра з-поміж іншого 
контролює також і роботу серцево-судинної системи організму. Зміни вегетативного тонусу, гомеостазу, 
реактивності та поведінки, тобто соматовегетативні розлади, мають оборотний характер з психогенними 
розладами, що в сукупності і становить невроз та визначає невротичну структуру особистості  індивіда.  

Що ж до зв’язку темпераменту та гемодинаміки людини, то варто зазначити, що психічне 
напруження, котре виникає як результат тривалого переживання людиною  негативних емоцій та 
почуттів, що становить суть такої характеристики темпераменту як емоційність, є первинною ланкою в 
патогенетичному ланцюзі захворювань серцево-судинної системи та змін гемодинамічних показників.  

Література: 
1. Анохин П.К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса / П.К. Анохин - М.: Медицина, 2006. - 320 с. 
2. Вейн А.М. Вегетативные расстройства: Клиника, диагностика, лечение / А.М. Вейн – М.: 

Медицинское информационное агентство, 2003. – 752 с. 
3. Гилева О.Б. Влияние социальных условий на структуру темперамента / О.Б. Гилева // Вопросы 

психологии. - 2009. - N 4. - С. 73-75.  
4. Михайлов В.М. Вариабельность ритма сердца: опыт практического применения метода. / 

В.М. Михайлов. – Иваново,  2002.  – 290 с. 
5. Умникова М.В., Власов А.А., Чернышев В.В., Власова И.С. Оценка эффективности ДЭНС при 

различных вариантах нарушения артериального давления / М. В. Умникова, А.А. Власова, В.В. Чернышев, 
И. С. Власова. // Рефлексотерапия. – М, 2005. -  (1). -  58–61. 

6. Фекета В.П., Ківежді К.Б., Бернада В.В. Стан вегетативної регуляції серцевого ритму у здорових осіб із 
різними типами саморегуляції кровообігу / В. П. Фекета, К. Б. Ківежді, В. В. Бернада. // Архів клінічної та 
експериментальної медицини Донецького державного медичного університет. – 2003. – Т. 12, № 1.– С. 51-52. 
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Львівського національного університету імені Івана Франка,  
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Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ СТРАХІВ ТА РІВНЯ САМООЦІНКИ    

У ДІТЕЙ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 
 

Онкологічна хвороба дитини та ситуація госпіталізації, тривале перебування в лікарні, медичні 

маніпуляції, зміни у зовнішності в наслідок хіміотерапевтичного лікування, зміна соціальної ситуації, сприяє 

активізації страхів, впливає на психологічний, емоційний стан, на   самосприйняття та самооцінку дитини. 

Ми дослідили страхи та зв’язок з рівнем самооцінки у дітей молодшого шкільного віку, що хворіють 

на онкогематологічні захворювання. 

У вивченні самооцінки та психологічних особливостей страхів досліджуваних дітей з онкологічними 

захворюваннями прийняли участь 77 хлопчиків та 75 дівчаток.  Вибірку дослідження склали 152 дитини віком 

від 6 до10 років, що лікувались з приводу онкогематологічних хвороб у відділенні гематології та інтенсивної 

хіміотерапії Західноукраїнського спеціалізованого медичного центру (м. Львів), Обласної дитячої клінічної 

лікарні (м. Рівне), дитячій клініці «Бамбіно Джезу» (м. Рим), Університетьській дитячій клініці (м. Люблін). 

Пацієнти які проходили лікування у закордонних клініках були опитані нами під час перебування в 

Україні у трактах перерви між хіміотерапією та під час перебування на амбулаторному лікуванні в тракті 

підтримуючої терапії. Усі діти взяли участь у дослідженні за згодою батьків або опікунів.    

Для дослідження рівня самооцінки застосовувалась методика «Драбинка» (В. Щур), для вивчення 

дитячих страхів була застосована методика І. Захарова та авторський опитувальник дитячих страхів. Нами 

були використані такі методи опрацювання результатів як кореляційний аналіз Ч.Спірмена та 

однофакторний дисперсійний аналіз (критерій Шеффе). 

В ході дослідження було вивчено схильність опитаних онкохворих дітей до різних рівнів самооцінки 

(Рис.1). Встановлено, що більшість дітей з онкологічним захворюванням характеризуються заниженим 

рівнем самооцінки (75% опитаних, це 114 дітей). Адекватною самооцінкою відзначаються 20,4% 

опитаних (це 31 дитина) та лише 7 дітей виявили схильність до високої самооцінки (4,6% опитаних).  
 

 
Рис.1. Відсотковий розподіл досліджуваних дітей  

з онкологічними захворюваннями за рівнями самооцінки 
 

За допомогою кореляційного аналізу (Ч. Спірмена) для групи досліджуваних осіб з онкологічними 

захворюваннями (152 дитини), встановлено статистично значущі зв’язки психологічних особливостей 

страхів у досліджуваних дітей (rкр= 0.22 при р = 0,05). У ході кореляційного аналізу були виявлені 

статистично значущі зв’язки між рівнем самооцінки та страхами, до яких схильні досліджувані  діти з 

онкологічними захворюваннями (Рис.2). 
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Встановлено статистично значущі обернені кореляції між рівнем самооцінки та страхом бути 

покинутими (r=-0,22) та страхом покарання (r=-0,30). Це означає, що чим вищим рівнем самооцінки 

характеризуються досліджувані діти з онкологічними захворюваннями, тим менше їм властиво боятись 

бути покинутими та покараними. А також виявлені прямі кореляції самооцінки та схильності до страху 

перед болем під час смерті (r=0,22) та екзистенційним страхом перед майбутнім (r=0,24). Чим більше 

опитувані пацієнти з онкологічними захворюваннями характеризуються високим рівнем самооцінки, тим 

більше вони бояться можливого болю під час смерті та страху перед майбутнім.  
 

 
Рис.2. Статистично значущі кореляції між рівнем самооцінки та страхами, які переживають 

досліджувані діти з онкологічними захворюваннями 
  

Групу онкохворих  дітей було розподілено за різними виявленими рівнями самооцінки. Встановлено, 

що 114 дітей характеризуються низькими рівнями самооцінки, 31 дитина – середнім рівнем самооцінки 

та 7 дітей з високим рівнем самооцінки. Порівняння опитаних за допомогою однофакторного 

дисперсійному аналізу та критерію Шеффе дозволило визначити статистично значущі відмінності між 

опитаними з різних підгруп. Так виявлені наступні відмінності у схильностях переживати різні страхи: 

страх тварин, казкових персонажів (Мниз.р._самооц=0,97; Мсер.р._самооц=0,71; Мвис.р._самооц=1,29), страх темноти 

(Мниз.р._самооц=0,60; Мсер.р._самооц=0,29; Мвис.р._самооц=0,43), страх покарання (Мниз.р._самооц=0,56; 

Мсер.р._самооц=0,19; Мвис.р._самооц=0,14), екзистенційний страх перед майбутнім (Мниз.р._самооц=0,70; 

Мсер.р._самооц=0,94; Мвис.р._самооц=1,00) та страх бути покинутими однокласниками (Мниз.р._самооц=0,86; 

Мсер.р._самооц=0,94; Мвис.р._самооц=0,57). Найбільш схильними боятись казкових героїв, тварин та вираженим 

страхом перед майбутнім характеризуються опитувані з високим рівнем самооцінки. Діти з середнім 

рівнем самооцінки виявили схильність до почування страху бути покинутими однокласниками в більшій 

мірі, ніж решта опитаних онкохворих дітей з іншими рівнями самооцінки. Для дітей з низьким рівнем 

самооцінки найбільш вираженими є страх темноти та страх покарання.  

Отже, з проведеного дослідження можна зробити  висновки, що  діти з онкозахворюваннями  

характеризуються заниженим рівнем самооцінки.  Страхи у онкохворих дітей тісно пов’язані з рівнем 

самооцінки. Також варто відзначити, що рівень самооцінки здатен  визначати  вираженість певних дитячих 

страхів, так і  наявність  певних страхів може впливати на рівень самооцінки  дітей з  онкозахворюваннями.  

 

 

Юр’єва Н.В., 

кандидат  психологічних  наук , старший науковий співробітник  

науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України 

 Національної академії Національної гвардії України,  

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ ЖІНКИ-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 
 

Не зважаючи на понад 15 тисяч українських жінок, які носять військове вбрання та анульовують 

сумніви щодо їх безпорадності, єдиної суспільної думки щодо доцільності їх присутності в військових 

формуваннях не має. Одними стверджується, що в армії жінкам не місце, так як вони  дезорганізовують 

вивірений устрій армійської служби, розкладають дисципліну, провокують сексуальну активність 

чоловіків. Іншими ж, навпаки, стверджується, що жінки за деякими параметрами навіть краще за чоловіків 

виконують свої службові обов’язки і сприяють зміцненню дисципліни та етичних норм міжстатевого 
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спілкування. Привертають увагу до гендерної  тематики висновки вітчизняних дослідників (В.І. Барко, 

С.П. Бочарової,  В.Л. Васильєвої, Н.І. Ковальчишиної, О.В. Землянської, Ю.А. Калагіна та ін.) які 

прийшли до висновку, що робота в силових структурах підвищує рівень самооцінки жінок та надає досить 

широкі можливості для самореалізації, проте не завжди вони використовуються. За результатами 

опитування військовослужбовців дослідниками, до військової служби залучаються у  більшості,  дружини, 

доньки та родичі військовослужбовців, які не мають великого бажання будувати військову кар’єру.  

Нажаль, не дивлячись на перехід  до  європейських  стандартів,  у військової сфері дійсно українські 

жінки  дійсно не завжди мають реальні рівні можливості або не хочуть їх мати. Загальні висновки 

науковців вказують на недостатній рівень реалізованості жінок у службовій кар’єрі, відсутність у них 

необхідного рівня професійної мотивації, що у свою чергу негативно впливає на ефективність 

професійної діяльності.  

Співробітниками науково-дослідного центру НА НГУ були визначенні  особливості мотивації 

військовослужбовця-жінки до служби в підрозділах НГУ. Вибірку досліджуваних зіставили жінки-

військовослужбовці військової служби за контрактом військових частин НГУ та курсанти жіночої статі, 

загальна кількість яких 452 осіб. [1]. 

Визначено, що у курсантів-дівчат та жінок-військовослужбовців військової служби за контрактом, 

провідну роль мають мотиви, які пов’язані з об’єктивними соціально заданими цілями і змістом 

професії; мотиви, які пов’язані з особистісним удосконаленням; мотиви, які пов’язані із зовнішнім 

престижем професії і матеріальним благополуччям;  мотиви, які пов’язані з прагненням компенсувати 

характерологічні недоліки. Результати дослідження вказують на прагнення дівчат компенсувати 

характерологічні недоліки для того, щоб доказати оточуючим свою готовність до військових труднощів та 

серйозність намірів щодо професійного вибору. Високий рівень ефективності виконання службово-бойової 

діяльності обумовлений сформованими професійно-важливими якостями: життєрадістю, 

комунікабельністю, безтурботністю, самовпевненістю, холоднокровністю, упевненістю у собі та своїх силах, 

відсутністю почуття провини, відкритістю, готовністю до співпраці та усуненню конфліктам у групі. 

Схожі результати діагностують й військовослужбовці-жінки військової служби за контрактом, де 

провідна роль відводиться мотивам, пов’язаним з цілями та змістом професії, мотивам самостійного 

вибору професії та мотивам, пов’язаним із зовнішнім престижем професії та матеріальним 

благополуччям. Їм характерно прагнення покладатися на свої власні відчуття ситуації, розвинена інтуїція, 

емоційна чутливість до обставин ситуації та критичність сприйняття себе в цих ситуаціях. Ефективність 

виконання службово-бойової діяльності досягається за рахунок таких якостей: легкість у встановленні 

міжособистісних контактів, готовність підкорятися, готовність до співпраці; більш розвинуте абстрактне 

мислення, оперативність, високий рівень загальної культури, особливо вербальної; більша емоційна 

стійкість, більша орієнтованість на реальність; добросовісність, відповідальність, урівноваженість, 

схильність до моралізування, розвинуте почуття обов’язку і відповідальності, ділова спрямованість; 

відвертість, простота, наївність, емоційність, невміння аналізувати мотиви партнера; цілеспрямованість, 

сильна воля, уміння контролювати свої емоції і поведінку 

Незважаючи на стереотипність суспільних поглядів можемо зазначити, що для жінок-

військовослужбовців підрозділів НГУ мотиви, пов’язані з романтичною привабливістю професії 

займають останні сходинки професійного визначення. 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
 

1. Приходько І. І. , Юр’єва Н.В.  та інш. Психологічні особливості проходження військової служби 

військовослужбовцями-жінками в Національної гвардії України: звіт про науково-дослідну роботу. 

Харків, 2018. 309 с. (№ держреєстрації 0116U008328).  

 

 

 

 

 

 

 



16 

 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ  
УДК 179.8 

Агаєва Х.А., 

студентка третього курсу Інституту права  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

КОНРАД ЛОРЕНЦ: СПІВВІДНОШЕННЯ ЗБРОЇ ТА МОРАЛІ 
 
Конрад Захаріас Лоренц – лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини, австрійський зоолог, 

який одним із перших відкрив світу поняття етології. Конрад Лоренц відомий усьому світу своїми 
дослідженнями інстинктів тварин, неодмінно проводячи паралель із біологією людини. Будучи 
представником еволюційної епістемології, Лоренц зазначав, що наука про людський дух, в першу чергу 
теорія пізнання, в подальшому перетворюється в біологічну науку. [1] Згідно з поглядами австрійського 
зоолога, мова йде про вплив біологічної теорії еволюції на філософію. 

Початок тенденції вивчення даного питання Конрад Лоренц поклав в праці «Кольцо царя Соломона», 
в якій він поглибився в роздуми про вплив біологічного фактору на пізнання людиною світу. Окремої уваги 
заслуговує розділ цієї книги «Мораль та зброя». Відомий зоолог використав свою техніку аналізу 
поведінки тварин, за допомогою якої можна вислідкувати паралель поведінки людини.  

Споглядаючи на тенденцію аналізу Лоренцом поведінки людини і пов’язування її з теорією пізнання, 
він висвітлював існування, виникнення і розуміння агресії в багатьох працях. Одним з аспектів цієї 
проблеми було співвідношення агресії з мораллю. 

«Мораль та зброя» - яскравий приклад, яким науковець прагнув виокремити аспекти людської 
свідомості в пізнанні світу через взаємодії з іншими (суспільством). Лоренц виділив багато видів тварин, 
які є озброєнними від природи силою, яка могла протистояти більш слабким видам, а іноді навіть 
призвести до смерті останніх, і навпаки слабко озброєних тварин, які навіть нездатні захищатися від 
сильніших. Порушуючи питання взаємовідношення себе подібних один з одним, науковець виокремив 
мораль як чинник виникнення чи припини агресії.  

Слідом за Лоренцом, етологи у своїх працях виокремлювали обмеження поведінки тварин, які 
випливали з факту заборони, яка покладалася на них в сили інстинктів, що уявляли певну систему 
стримування. У такий спосіб знаходить свій вияв природна мораль, яка залишає свій відбиток. Як свідчать 
результати досліджень Лоренца, сильні тварини можуть протистояти один одному довгий час, однак в 
кінцевому випадку одна з таких тварин схилиться перед іншим. Саме в той момент в супротивника 
спрацьовує інстинкт, який ніби забороняє йому навести фінального удару. Таким чином, спрацьовує 
моральна заборона, яка властива дійсно сильній істоті.  

Доволі суперечливою є поведінка слабких тварин, наприклад зайців, які люти билися один з одним. З 
цього виплив факт наявності в слабких тварин слабкої моралі: «Не тільки забавна ця дуель неозброєних, 
люта лють лагідних серцем!» [2] 

Цікавим є факт того, що людина, за своєю природою та сутністю, є слабкою (неозброєною) людиною, 
хоча зі впливом часу і науковими досягненнями в руках людини вже є потужні агрегати, що здатні знищити 
світ. Але це не змінює слабкості (= агресії) людини від природи, результатом чого можуть стати невиправні 
наслідки. Тож Лоренц зазначав: «За все своє життя я тільки двічі був свідком таких же сцен страшного 
каліцтва, що наноситься собі подібним: спостерігаючи запеклі бійки риб, які в буквальному сенсі слова 
здирають один з одного шкіру, і під час перебування військовим хірургом, коли на моїх очах вищі з 
хребетних тварин займалися масовим калічення своїх ближніх». [2]  

У цьому і породжується людська агресія, яка невпинними кроками прогресує в сучасному світі. У 
своїй праці «Так называемое зло» К. Лоренц продовжив: «Їхня люта ворожість спрямована тільки проти 
їм подібних; я жодного разу не бачив, щоб риби різних видів нападали один на одного, якими б не були 
обидві вони агресивні.» [3] 

Отже, на думку відомого зоолога, що започаткував етологію, Конрада Захаріса Лоренца, у сильної 
тварини буває сильна мораль, у слабкої слабка. Людина за своєю природною історією дуже слабо озброєна 
істота, а тому у людини спочатку слабкі інстинктивні заборони, слабка природна мораль, що призводить 
до агресії себе подібних. Недарма у своїй праці Лоренц використав тезиси Шекспіра: «Ті, хто здатні 
поранити, але не ранять, не роблять того, що чекаємо від них ...» [2] 

 



17 

Література: 
 

1. Центр гуманитарных инициатив, 2012. — 704 с.: ил. — (Humanitas). — ISBN 978–5–98712–017–0. 
URL: https://www.twirpx.com/file/2020664/ (дата звернення: 19.11.2020). 

2. Конрад Лоренц Кольцо царя Соломона Год издания: 2011 Язык: Русский ISBN: 978-5-9650-0096-8 
URL: https://www.livelib.ru/book/1000507966-koltso-tsarya-solomona-konrad-lorents (дата звернення: 19.11.2020) 

3. Лоренц К. Так называемое зло. Под ред. А. В. Гладкого; сост. А. В. Гладкого, А. И. Федорова; 
Послесловие А. И. Федорова. – М.: Культурная революция, 2008. – (Современные классики). - 616 с. ISBN 
978-5-250-06032-5 

 

 

Гриценко Є.О., 

студентка 3 курсу юридичного факультету 

Київського національного університету ім. Т. Шевченка 

 

ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ПЕРЕХОДУ ДО ЕПОХИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО 

СУСПІЛЬСТВА У ВЧЕННЯХ ДЕНІЕЛА БЕЛЛА 
 

«Розумна людина завжди повинна пам’ятати про те, що, будучи нащадком минулого, вона, 

одночасно, є батьком майбутнього» - Герберт Спенсер 

Суспільство- особливе, багатогранне, динамічне, складне утворення, що споконвіку було предметом 

філософських досліджень. Ще у стародавні часи мислителі помічали особливі тенденції, закономірності 

у розвитку людської спільноти. Складність у досліджені можливих напрямків у розвитку суспільства 

обумовлюється передусім одночасно внутрішньою розгалуженістю та організаційною цілісністю 

елементів структури цієї категорії, історичною багатоманітністю, мінливістю та непередбачуваністю, 

впливом різних ідей, розвитком знань, споконвічного пошуку нового як внутрішньої потреби людини.  

Соціальна структура суспільства – це історично сформована сукупність класів, соціально-етнічних 

спільнот, суспільних верств, прошарків, соціальних груп людей та окремих індивідів, а також система 

відносин між ними [1, с.116]. Під нею також розуміють й те, що поєднує ці елементи, утримує від розпаду, 

впорядковує і надає структурні певної конфігурації і зв’язків між ними [2, с.97]. 

Проблеми розвитку суспільства є ключовою в соціології, науки, що досліджує природу відносин, що 

виникають між людьми, що входять до складу цілісної системи, системи знань, орієнтованої на виявлення 

законів взаємодії соціальних груп, інститутів, особистості [3, с.10]. 

Тим не менш, одним із вічних питань філософії як всеохоплюючої та фундаментальної науки для усіх 

соціальних дисциплін, є "Чи здатен світ змінюватись та розвиватися? Чи існують в світі рух та розвиток?", 

і оскільки суспільство стає об’єктом цих змін, питання його розвитку є важливим для усіх дослідників.  

Якщо розглядати суспільство під призмою результату розвитку відносин, варто звернути увагу на 

історичний аспект- справді, людська спільнота зазнала істотних змін. Оскільки людський індивід навіть 

на біологічному рівні є чи не найрозвиненішим організмом в природі, наділена розумом, свідомістю та 

здатністю протидіяти об’єктивному світу, досліджувати, пізнавати як і себе, так і навколишнє 

середовище, а найголовніше- змінювати світ навколо себе, еволюція зіграла велику роль для цивілізації. 

Деніел Белл, американський соціолог, у своїй праці «Прихід до постіндустріального суспільства» 

торкається питання: «Але чи можна передбачати майбутнє?».  

Опираючись на власні дослідження, автор робить висновок, що «передбачення можливе там, де існує 

упорядкованість і повторюваність явищ (що трапляється рідко), або там, де мають місце усталені 

тенденції, напрямок яких, якщо і не точні траєкторії, можна окреслити з допомогою статистичних часових 

рядів чи сформульовати у вигляді історичних тенденцій» [4, с.420]. Отже, можна зробити висновок, що 

історія для суспільства- найцінніший досвід, засновуючись на який, людина, як зазначено вище, може 

пізнати як і себе, так і передбачити свою подальшу долю.  

В руках людини винятковий інструмент- вибір і рішення. Чи не в єдиної істоти у Всесвіті. Але чи справді 

так все легко змінити? Питання постає виключно у раціональності, адже суспільство неоднорідне, позиції та 

погляди на розвиток людства розглядаються з різних точок зору і передбачити результат їх реалізації на 

практиці важко. Белл не випадково зазначає про інститут влади- невід’ємний елемент суспільного життя, 

https://www.livelib.ru/book/1000507966-koltso-tsarya-solomona-konrad-lorents
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зароджений фактично самою природою людини, який може вилитись у формі політичного втручання, і тоді 

історія повернеться зовсім по-іншому- в цьому і непередбачуваність соціальних процесів.  

З історичної точки зору маємо змогу спостерігати тривалий, однак неминучий процес переходу 

суспільства на різні стадії розвитку- доіндустріальне, індустріальне та постіндустріальне суспільство. 

Яким буде світ навіть через декілька років- передбачити важко, однак людина намагається це зробити, 

більш того- запобігти небажаним процесам. Людиною у цьому аспекті керує цікавість, страх, бажання, 

корисливі інтереси, і для того аби забезпечити стабільність, вона намагається передбачити, яким буде цей 

перехід до нового етапу- постіндустріального суспільства. 

Стрімкий розвиток індустріального суспільства в кінці XIX та особливо протягом XX століття знову 

загострив проблематику перспектив подальшого розвитку суспільства та місця людини в ньому. Після Другої 

світової війни в так званих розвинених індустріальних суспільствах відбуваються зміни, які відкривають нові 

перспективи для розвитку суспільства в цілому та людини як особистості зокрема. Це результувало, перш за 

все, у появі з 1950-60-х pp. численних соціально-філософських концепцій, в яких ці зміни аналізуються як 

передумови для переходу індустріального суспільства на якісно іншу стадію свого розвитку [5, с. 37]. 

У своїй праці Деніел Белл порівнює індустріальне та постіндустріальне суспільство наступним 

чином: «Індустріальне суспільство являє собою сукупність людей і машин, підкорених виробництву благ. 

Постіндустріальне суспільство, зацікавлене в контролі за нововведенями і ескалації змін, організовується 

навколо знання, що в свою чергу, започатковує нові суспільні взаємини і нові структури, які повинні 

скеровуватися політичними методами» [6, с. 14]. 

Соціолог визначає декілька способів передбачень, і доходить до висновку, що оскільки точно 

з’ясувати те що відбудеться неможливо, потрібно спланувати наступні кроки- наприклад, технічний 

прогрес, адже винаходи «підкорити» можна, на відміну від майбутнього, і дієвим інструментом цього є 

знання, частина з яких у суспільства вже є. Виникає новий клас- професійно- технологічний, і Белл надає 

йому беззаперечну перевагу. Він стверджує, що коли відбуваються такі зміни, вони дозволяють нам не 

провіщати майбутнє, але лише визначати перелік проблем, з якими зіткнеться суспільство та які йому 

доведеться вирішити. Ось цей порядок і є тим, що само по собі можна передбачити. Постіндустріальне 

суспільство Беллом трактується як «суспільство, що грунтується на знаннях» - при цьому підкреслюється 

важливість наукового, і перш за все теоретичного, знання як основи майбутньої соціальної структури.  

Зміни та перехід на новий рівень обумовлює співвідношення між різними сферами суспільства, у даному 

випадку їх три- соціальна структура, політична система та сфера культури. Оскільки прогрес зачіпає усе 

людське буття, впливаючи як і на суб’єктивне ставлення людини до оточуючого, свідомість, так і будує нові 

структури в її об’єктивному світі, такий поділ є доцільним. Основними положеннями, на яких базуються ці 

сфери, є принцип економлення, співучасті та самоздійснення, піднесення власної значущості. Вони 

взаємозалежні : зміни в суспільній структурі неодмінно впливатимуть на політичну систему (адже влада 

покликана контролювати), а домінування теоретичних знань у новій епосі змінять ставлення до культури. 

У сучасному суспільстві, на думку Белла, на передній план виходить розвиток новітніх технологій, 

механізми їхнього контролю та можливості щодо перетворення дійсності; виникають нові технології 

прийняття рішень, надзвичайно важливим стає теоретичне знання. Він звертає увагу на те, що широке 

розповсюдження теоретичного знання ґрунтується на його здатності до уніфікації і кодифікації. Теоретичне 

знання в постіндустріальному суспільстві набуває нового статусу: воно перетворюється на джерело 

інновацій. Нове знання Белл розглядає як вісь, навколо якої може бути організована нова технологія, 

економічне зростання та стратифікація суспільства. Він вважав, що капіталізм під впливом нових технологій 

трансформується в нову соціальну систему, вільну від соціальних антагонізмів. [7, с. 159] 

Підсумовуючи, варто зазначити, що специфікою поглядів Белла на розвиток постіндустріального 

суспільства є покладання основної ролі на інформацію, знання та технологічний процес. При цьому, 

неможливо точно встановити майбутні події, однак можна передбачити проблеми, які спільнота має 

вирішити. Як стверджує соціолог, ці труднощі виникнуть у соціальній сфері, політичній системі та культурі, 

що зумовлюється кардинально різними векторами людської діяльності. Він зосереджує увагу читача на 

«питання, які поставляться перед людством», які воно має вирішити- стосовно соціальної, політичної та 

культурних сфер, і основне- як вони будуть співвідноситись в нових умовах суспільного життя.  
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EXISTENTIAL DESPAIR AS A NECESSARY AWAKENING STAGE OF HUMAN LIFE 

IN THE LIGHT OF SØREN KIERKEGAARD'S PHILOSOPHICAL LEGACY 

 
It is not a coincidence that among the history of the entire field of philosophy and literature1 in Scandinavia and 

Northern Europe as a whole, Søren Kierkegaard (1813-1855), a philosopher, social critic, theologian, and – as he 
himself characterised his personality – religious author, became the very first widely known author from Scandinavian 
region, particularly Denmark. For this philosopher introduced in the field of his research many important ideas which 
– although only after his death – had formed a shape of the cluster of human philosophical thought which later in the 
XX century got its name as "existentialism". Indeed, it is hard to exaggerate the novelty and the clarity with which the 
Danish thinker clarifies in his works various concepts, such as the angst, the absurd, the stages of life and particularly 
the idea of existential disparity on which we would like to focus in this short work.  

A good way to define this concept might be to refer to one of the Kierkegaard's most major works, "The 
Sickness unto Death" (1849), where the despair is stated to be the critical period of human's life, which can gain 
three diverse forms: (1) when one is not to be conscious of having a Self; (2) when one does not desire to be oneself 
(either or not being aware of it); and (3) when one is in despair to will to be oneself.  

At the very core of the concept of existential despair lies the statement that despair is necessary for every 
human being to be able to live a fulfilled life of a real Self. At the same time, despair is the greatest ruination of 
every human identity that experiences this "sickness unto death". The question, therefore, is: how could the one 
same subject stand on two contradictory sides simultaneously?   

In this dialectic relationship between the excellence and defect of despair, Kierkegaard sees it as the greatest 
award of the human spirit for anyone not just to be in despair (in this case it would not be even possible to see and 
state that one is in despair), but to recognize the wide-spread human tendency to reject (though not in a conscious 
way) the presence of some kind of transcendent component of our souls, namely, the Self, that is, generally 
speaking, being in despair. In this way of reasoning about human existence, we might notice that it gains a form 
which may be called "destructive thinking about encouraging matter".  

Speaking in this way, despair, on the one hand, is a purely negative aspect of the life of one, regarding which 
he does not see transparently who he is or what his nature is. In its simplest form, despair causes one to live very 
much on-the-spot-like life in which one cannot recognize the eternal nature of his soul and being; we might even 
say that individual of this type does not really have a Self, but rather simply keeps his pragmatic existence going.  

At this point, if we wonder about why the abovementioned Kierkegaard's book is titled in that way, the reason 
becomes very clear when the author argues that one can exist and live a seemingly good life and still be ill with 
"sickness unto death" and therefore not to be alive, although in completely another sense. A man is dead from this 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/%20handle/123456789/8384/Pukish_Porivnialnyi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/%20handle/123456789/8384/Pukish_Porivnialnyi.pdf?sequence=1&isAllowed=y


20 

sickness, to Kierkegaard, in a way that everything precious for the essence of human-being is left unrealized (that 
is, dead) in him, and therefore he seems to be alive and probably even be completely healthy in the present reality, 
but still have – in another meaning – a drastic ailment that allows him to live no life that is truly inherent in the 
true human. A dead man cannot realize that he lives beast-like life, that his existence is strictly dependent on 
external, temporary and pragmatic goods; he also cannot realize the eternal nature of his soul, because his attention 
is directed only on seeming and imaginary well-being, which is usually determined (and again, not even 
consciously determined) as possessing things such as material goods and pleasures in abundance. As a 
consequence, this undoubtedly sick person seeks – or just believes that he does, or, on the contrary, does not even 
realize that he does – to become another person, in other words, to gain a new and better identity that is supposed 
to make her happier. This is the despair that is identified by Kierkegaard as "the despairing of ignorance of having 
a Self" [2] (which is mentioned above under the category (1)), at which point most people (both today and at 
Kierkegaard's times) are. It is reasonable to consider the other two categories of despair at some length, but the 
context, in this case, would grow much broader than the one of our current work, which is the reason why we will 
not do it in this place and now return to the point that we are trying to convey here. 

As we discovered the destructive side of human despair, it is time to go back to our initial point where we 
considered Kierkegaard's approach as "destructive thinking about encouraging matter" and explore another end.  

Here despair is considered to give us the reason for our hopes about our most astonishing and remarkable 
capability that we have as human beings: to be aware of our being not just as rational animals but as transcendent 
creatures that can think about their place in the Universe and that are capable to be free from all pragmatic, seeming 
(or – as Kierkegaard puts it – "temporary") sides of the real world. The question that one should bother himself with 
is, therefore: how can one free himself from despair? It is not difficult to see that this dramatic action is impossible for 
one who is not aware of his despair, not even to say of his Self. But even this step is accompanied by the greatest 
renunciation and effort; for when you manage to commit anything like this act, it is very hard to be taken adequately 
by the real-life, temporary world. It is not coincidentally, then, that the author of "The Sickness Unto Death" in his 
work argues that only the faith can truly make one free from despair, that is, only the Christian truly knows what is 
despair, because he is the one who is always told that the most frightening thing life is not the death of the human 
body, but the loss of all human (German: menschlich) in an individual, that is, despair. The fear of that loss, then, is 
the thing that helps us despise all the things which are not worthy of our fear and helps us liberate from despair.  

Kierkegaard himself puts the idea in the following way:  
"<…> if only the abstract idea of despair is considered, without any thought of someone in despair, it must be 

regarded as surpassing excellence. The possibility of this sickness is man's superiority over the animal, and this 
superiority distinguishes him in quite another way than does his erect walk, for it indicates infinite erectness or 
sublimity, that he is spirit. The possibility of this sickness is man's superiority over the animal; to be aware of this 
sickness is the Christian's superiority over the natural man; to be cured of this sickness is the Christian's blessedness." 

So, here we might see how this negative, dismissive and undoubtedly antipathetic kind of reasoning delivers 
us to a point where a human being can stand on a sublime point, at which he truly reaches his full potential and 
realizes his highest degree of existence by giving up that despairing manner of living through faith and relentless 
discovery of one's Self.  

It is needless to mention how greatly Søren Kierkegaard's way of looking at these matters – which is determined 
to arrive at a positive establishment through destructive thinking – influenced subsequent philosophical thought. Karl 
Jaspers – who himself in his works did not neglect to appreciate Kierkegaard's ideas – may be taken as an example. 
In one of his works [1], Jaspers reflects on the demonism of technological progress and its impacts on humans. Among 
with this, he states that since humans can bring in consideration our relationships with technology and to look closely 
on how it shapes our being, it follows that humanity as a whole is not yet to sink in despair.  

It is then not hard to see how Kierkegaard's "destructive thinking about establishing matter" leaks into the XX 
century's philosophical thought, but it is impossible to exaggerate the appreciation of Soren Kierkegaard's 
contribution to forming crucial lines of modern human thought.  

1 although another famous figure from Scandinavia – particularly, Hans Christian Andersen (1805-1875) – 
lived at the same times as Kierkegaard. 
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КОМАНДНА ТЕОРІЯ ДЖОНА ОСТІНА В КОНТЕКСТІ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 
 

Соціально-економічні та політичні перетворення, що останнім часом відбуваються в нашому 

суспільстві, обумовлюють значні зміни в правовій ідеології, результатом чого стало проголошення 

України правовою, соціальною та демократичною державою. Однак «de facto» ставлення суспільства до 

права і держави до сих пір формується під значним впливом юридичного позитивізму як концепції 

праворозуміння, заснованої на ототожненні верховенства права та верховенства закону, що значною 

мірою ускладнює реальне забезпечення ціннісного ставлення до людини, її прав і свобод. Саме тому 

проблематика юридичного позитивізму, його ролі в формуванні сучасної правової ідеології зберігає свою 

актуальність, що зумовлює необхідність подальшого дослідження основних його положень та напрямів, 

зокрема аналітичної юриспруденції, родоначальником якої прийнято вважати Джона Остіна. Саме його 

командна теорія втілювала новий для того часу підхід до права як об’єкта наукового дослідження і багато 

в чому визначила подальший розвиток юриспруденції. 

Основні положення юридичного позитивізму та «командної теорії» Джона Остіна неодноразово 

досліджувалися та критично оцінювалися в науковій літературі, зокрема у працях А. А. Козловського, 

С. І. Максимова, С. С. Сливки, Л. В. Петрової та ін. В той же час проведені дослідження не вирішують 

всіх питань, що зумовлює необхідність теоретичного переосмислення та більшої визначеності щодо 

основних положень «командної теорії» в контексті верховенства права як цінності цивілізованого 

суспільства, умови формування громадянського суспільства та ознаки правової держави.  

Головною науковою працею, в якій Дж.Остін виклав основні положення своєї теорії була «The 

Province of Jurisprudence Determined» («Визначення предмета юриспруденції»), яка побачила світ у 1832 

році. Основу цієї роботи складали тези його лекцій щодо розмежування правильного (закон, який 

створений за бажанням державної влади) та морального законів, що значною мірою змінило визначення 

сфери впливу етики і права. В подальшому ці ідеї були розвинуті в лекціях Дж. Остіна, що були зібрані 

та опубліковані посмертно його дружиною Сарою під назвою «Лекції з юриспруденції або філософії 

позитивного права», де отримали розширення поняття, пов'язані з вивченням юриспруденції, а саме 

обов’язок, свобода, покарання, право, статус і джерела законів тощо. 

Ключовий постулат «командної» теорії права Дж. Остіна виражається в розумінні права як наказу суверена 

своїм підлеглим, тобто вимоги належної поведінки, що виходить прямо або опосередковано від особи чи групи 

осіб, які здійснюють вищу суверенну владу в рамках певної політичної спільноти [1, с. 6]. Слід визнати, що і до 

Дж. Остіна висловлювалися подібні ідеї, зокрема Т. Гоббсом (погляд на закон як на продукт Левіафана), 

Д. Юмом (відмежування «є» і «повинно»),  І. Бентамом (утилітаристський підхід до права) та іншими. 

У контексті верховенства права особливої уваги заслуговують ті положення  «командної» теорії Дж. 

Остіна, які більшою мірою відображають його ставлення до прав людини, забезпечення їх захисту та 

реалізації. Представляється, що до числа таких слід віднести наступне. 

По-перше, з позиції теорії Дж. Остіна «існування закону це одне, а його заслуга чи недолік це зовсім 

інше. Юриспруденція вивчає позитивні закони самі по собі, не торкаючись їх переваг чи недоліків» [2, с. 

400]. Виходячи з цього, норма не втрачає свого правового характеру навіть у випадку, коли з позицій 

«вищої справедливості» вона може бути кваліфікована як аморальна. Фактично це означає не просто 

заперечення зв'язку між правом і мораллю, а і заперечення перспективи справедливості. Крім того, 

невизнання надпозитивних основ права призводить до абсолютизації ролі держави, утвердження її 

домінуючої ролі стосовно права, оскільки лише держава з її примусовою силою визнається творцем і 

єдиним гарантом права. Слід визнати, що такий підхід унеможливлює перебування будь-яких стійких 

основ права поза реальністю державних приписів, заперечуючи самостійність права, яке є мінливим та 

залежним від політичної ситуації, що дозволяє визнати такий підхід достатньо релятивістським.  

По-друге, командна теорія визнає, що «закон, який насправді існує, є законом, навіть якщо 

трапляється, що він нам не подобається, або якщо він відрізняється від тексту, за допомогою яких ми 



22 

регулюємо схвалення і несхвалення.» [2, с. 401]. На думку Дж. Остіна, слід чітко розділяти право і мораль, 

внаслідок чого «наука позитивного права» ґрунтується на емпіризмі і утилітаризмі, а не на моралі. Закони 

– це тип команди, тобто виражене бажання, щоб інша сторона виконала або утрималася від виконання 

певних дій, які супроводжуються наявністю загрози – чітко визначеної санкції чи покарання – внаслідок 

невиконання. Виокремлення законів з-поміж інших типів команд (наприклад, погроз грабіжника) 

засноване на тому, що він містить писаний певний тип поведінки за конкретних обставин і 

встановлюється носієм суверенітету. Тобто на думку Дж. Остіна, закони мають особливе «джерело», 

оскільки походять від суверена, тобто особи (або групи осіб), якій підпорядковується більшість членів 

певного суспільства і яка зазвичай не підкорюється нікому іншому. Санкції можуть бути як позитивними 

(заохочувальними), так і негативними (каральними). В той же час не є законними санкціями природні 

наслідки або диктат совісті, оскільки вони не виходять від державних органів. Таким чином, «позитивне 

право» відрізняється від законів Бога, які беруть свою основу в моральних принципах і заповідях [3, с.203]. 

По-третє, з позиції командної теорії «право – це норма, встановлена з метою керування однією 

розумною істотою іншою розумної істотою за допомогою влади». Дж. Остін розрізняє закони божі (не 

мають юридичного значення) і закони людські, які, у свою чергу, поділяються на позитивні закони і 

позитивну мораль. Позитивні закони встановлюються політичними керівниками для політичних 

підлеглих чи самими громадянами у здійснені своїх юридичних прав, які їм надані. На відміну від них, 

правила позитивної моралі (моральні закони) не установлені вищим політичним керівництвом для своїх 

підлеглих, включають такі правила як статути клубів, закони моди, міжнародне право і т. п. Таким чином, 

закон – це певна команда (наказ), що зобов’язує особу чи осіб завжди діяти певним чином або 

утримуватися від певного класу дій. Не є законом команда, яка подається з приводу якогось конкретного 

випадку чи стосується конкретної особи чи події. 

По-четверте, на противагу сучасній доктрині верховенства права, командна теорія єдиним джерелом 

права визнає суверенну владу, бо право – наказ суверена. На думку Дж. Остіна право  - це норми, 

встановлені сувереном, дотримання яких забезпечується погрозою покарання («правової санкції» норми) 

у випадку непідкорення. Суверенітет – це влада в державі, якій усі традиційно підкорюються, але сама 

вона не підвладна ніякій іншій владі. Тобто суверенітет виникає не з юридичних норм, які наділяють 

певний орган або особу вищою владою, а є втіленням соціальної природи влади як такої [4, с.6]. 

Відповідно до командної теорії позитивне право походить від влади; його змістом є наказ влади, 

спрямований на підданого під загрозою санкції у разі невиконання. 

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що командна теорія Дж. Остіна є класичним 

вираженням позитивістського праворозуміння, яка надала праву новий практичний і раціональний зміст. 

Зручність командного підходу зумовила його поширення в якості домінуючого напряму в юридичній 

науці (теоретичній юриспруденції), його визначальний вплив на юридичну практику, насамперед на 

законодавчу, правоохоронну та правозастосовну діяльність.  

У той же час, з положень командної теорії Дж. Остіна випливає суто символічний (похідний від волі 

суверена) характер прав людини, які визнаються як поведінкові можливості, що надаються людині владою. З 

цієї точки зору, надана і гарантована державою можливість певної поведінки виступає не тільки правом, але і 

обов'язком людини, оскільки забезпечується йому для досягнення будь-яких переслідуваних сувереном цілей.  

Однак, модель взаємодії держави і права, запропонована в теорії Дж. Остіна, не просто не відповідає 

сучасному розумінню принципу «верховенства права», а і виключає визнання людини, її прав і свобод 

найвищою соціальною цінністю, заперечуючи природного походження останніх. Такий підхід ставить права 

людини в залежність від волі законодавця, що не відповідає ідеї верховенства права, повністю нівелює всі сильні 

сторони юридичного позитивізму та обумовлює необхідність викорінення його на рівні правової ідеології. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАРАНЬ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ 

ЗАСТОСОВАНІ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ 
 

Положення ч. 1 ст. 22 КК України встановлює, що кримінальній відповідальності підлягають особи, яким 

до вчинення кримінального правопорушення виповнилося шістнадцять років. Окрім цього, особи, що вчинили 

кримінальні правопорушення у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній 

відповідальності лише за вичерпний перелік протиправних діянь, передбачений ч. 2 ст. 22 КК України [1]. 

Категорія такого суб’єкту кримінального правопорушення як «неповнолітній» впливає на низку 

інститутів Загальної частини КК України. Як зазначає Г. Андрусяк «… Вимушеність встановлення 

вікового цензу кримінальної відповідальності визначається прагненням уникнути сваволі  

будь-якого роду в практиці притягнення неповнолітніх до кримінальної відповідальності» [2]. В свою 

чергу, Загальна частина КК України містить окремий розділ, який регулює особливості кримінальної 

відповідальності та покарання неповнолітніх.  

Так, якщо неповнолітнім було вчинено кримінальне правопорушення і його було визнано винними у 

його вчиненні, то судом можуть бути застосовані такі основні види покарань, як-от: штраф, громадські 

роботи, виправні роботи, арешт, позбавлення волі на певний строк. Окрім основних покарань, до 

неповнолітніх можуть бути застосовані і додаткові покарання у виді штрафу та позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

При цьому, на відміну від покарань, які можуть бути застосовані до повнолітніх суб’єктів 

кримінального правопорушення, покарання відносно неповнолітніх осіб мають свої особливості.  

Так, відповідно до ст. 99 КК України покарання у виді штрафу застосовується лише до неповнолітніх, 

які мають самостійний доход, власні кошти або майно, на яке може бути звернене стягнення. Звертаємо 

увагу на те, що розмір штрафу встановлюється судом залежно від тяжкості вчиненого кримінального 

правопорушення та з урахуванням майнового стану неповнолітнього в межах до п'ятисот встановлених 

законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо неповнолітній не має 

самостійного доходу, власних коштів або майна, на яке може бути звернене стягнення, засудженого за 

вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачено основне покарання лише у виді штрафу 

понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано покарання у 

виді громадських або виправних робіт. 

Так, наприклад неповнолітній обвинувачений 31 серпня 2017 року приблизно о 18:00 годині 

знаходячись поблизу житлового будинку № 68 , який розташований на вулиці Б. Хмельницького у місті 

Сокаль Львівської області, скориставшись відсутністю нагляду,  переслідуючи корисливий мотив, з 

метою вчинення таємного викрадення чужого майна, таємно викрав мопед «Хонда Діо», вартістю 5200 

гривень. Після вчинення злочину втік, розпорядившись викраденим на власний розсуд. Вироком 

Сокальського районного суду Львівської області неповнолітнього було визнано винним за ч. 1 ст. 185 КК 

України та призначено покарання  за у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян, що становить 850 гривень [3]. 

Питання застосування до неповнолітнього покарань у виді громадських та виправних робіт врегульовані 

ст. 100 КК України, відповідно до положень якої громадські роботи можуть бути призначені 

неповнолітньому у віці від 16 до 18 років на строк від тридцяти до ста двадцяти годин. Громадські роботи 

полягають у виконанні неповнолітнім робіт у вільний від навчання чи основної роботи час, при цьому 

тривалість виконання даного виду покарання не може перевищувати двох годин на день. Щодо виправних 

робіт, то вини можуть бути призначені неповнолітньому в віці від 16 до 18 років за місцем роботи на строк 

від двох місяців до одного року. Із заробітку неповнолітнього, засудженого до виправних робіт, здійснюється 

відрахування в доход держави в розмірі, встановленому вироком суду, в межах від п'яти до десяти відсотків. 

Наприклад, неповнолітній обвинувачений 04.03.2019 року близько 07.45 год., перебуваючи в приміщенні 

магазину мережі «Сім-23», що знаходиться по пр. Волі, 68 у м. Луцьку, діючи умисно, з корисливих мотивів та 
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керуючись метою таємного викрадення чужого майна, таємно, шляхом вільного доступу, із полиці спеціально 

облаштованого місця для споживання їжі вищевказаного магазину викрав жіночий гаманець із тканини білого 

кольору, на якій наявний візерунок чорного кольору, вартість якого становить 150 гривень в якому знаходилися 

грошові кошти в сумі 300 гривень, срібний кулончик у вигляді ключа вагою 1,5 г, вартість якого становить 200 

гривень, срібний ланцюжок вагою близько 5 г, вартість якого становить 350 гривень, належний потерпілій, чим 

спричинив їй майнову шкоду на загальну суму 1000 гривень. Луцький міськрайонний суд Волинської області 

визнав неповнолітнього винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України та призначив йому 

покарання у виді громадських робіт на строк 90 (дев'яносто) годин [4]. 

Якщо неповнолітній, на момент постановлення вироку досяг шістнадцяти років, то відносно нього може 

бути застосовано покарання у виді арешту. Дане покарання реалізується шляхом тримання неповнолітнього 

в умовах ізоляції в спеціально пристосованих установах на строк від п'ятнадцяти до сорока п'яти діб. 

Серед всіх покрань, які можуть бути застосовано щодо неповнолітньої особи, найбільш тяжким є 

позбавлення волі на певний строк. Відповідно до положень ст. 102 КК України даний вид покарання 

неповнолітнім особам може бути призначено на строк від шести місяців до десяти років, за винятком 

випадку вчинення такою особою особливо тяжкого злочину, поєднаного з умисним позбавленням життя 

людини. У такому разі, строк покарання у виді позбавлення волі може становити, - до п'ятнадцяти років. 

Натомість, у разі вчинення неповнолітнім нетяжкого злочину, покарання у виді позбавлення волі 

призначається на строк не більше чотирьох років, а у випадку вчинення тяжкого злочину, - на строк не 

більше семи років. Неповнолітні, засуджені до покарання у виді позбавлення волі, відбувають його у 

спеціальних виховних установах. 

Підводячи підсумки здійсненого кримінально-правового аналізу покарань, які можуть бути 

застосовані до неповнолітніх осіб, визнаних винними у вчиненні кримінального правопорушення слід 

зазначити, що такі покарання можна умовно поділити на дві групи. До першої належать покарання не 

пов’язані із позбавленням волі (штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт), а до другої – 

позбавлення волі на певний строк. Розділ ХV Загальної частини КК України регулює особливості видів 

та розмірів зазначених покарань, а також інші питання, пов’язані із звільненням неповнолітніх від 

кримінальної відповідальності, звільненням від покарання та його відбування, призначенням покарання, 

зняттям та погашенням судимості.  
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ПРАВО СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ 
 

Завдяки шлюбу виникає сім’я яка у свою чергу є чи не найважливішим соціальним інститутом у 

державі. Права як і обов’язки подружжя регулюються різними правовими нормами, так саме право на 

шлюб закріплене у ст. 51 Конституції України, але особливу увагу у цьому питанні необхідно віддати 

галузі сімейного законодавства, а саме Сімейному кодексу України (далі – СК), який врегульовує особисті 

немайнові і майнові правовідносини подружжя. Сімейне право України закріплює принцип спільності 

майна подружжя, який означає об'єднання майна чоловіка і жінки (повністю або в певній частині) в єдину 
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майнову масу та встановлення ряду спеціальних правил щодо його володіння, користування та 

розпорядження. За загальним правилом, усе майно, яке набуте подружжям за час перебування у шлюбі є 

спільною сумісною власністю подружжя. При цьому не має значення, хто саме купував ту чи іншу річ, на 

чиє ім’я (чоловіка чи дружини) вона оформлена, та хто із подружжя заробляв кошти для придбання цього 

майна. Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є 

об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. 

Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів 

цивільного стану. [1] Право сумісної власності  подружжя – це право подружжя володіти, користуватися, 

розпоряджатися своєю владою і в спільних інтересах майном,що їм належить. Майно, набуте подружжям 

під час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, 

що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, 

хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім 

речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. 

 М.В. Антокольська, Т.В. Боднар, Б.М. Гонгала, О.В. Дзера, І.В. Жилінкова, О.С. Іоффе, 

Н.С. Кузнєцова, Р.А. Майданик, О.В. Михальнюк, З.В. Ромовська, Є.О. Суханова, С.Я. Фурса, Р.О. Стефанчук  

зробили вагомий внесок у дослідження даної теми, зокрема Р.О. Стефанчук вказує на те, що досить часто 

буває, коли одне й те саме майно може належати на праві власності декільком особам (співвласникам). У 

цьому разі, виникає право спільної власності подружжя як право двох або більше осіб за спільною згодою 

володіти, користуватися та розпоряджатися належним їм майном, що становить єдине ціле. [2] 

Варто зазначити, що доктринальні положення знайшли своє відображення в загальному визначенні 

про право власності, яке міститься в Цивільному кодексі України (далі – ЦК). Так, відповідно до ч. 1 ст. 

316 ЦК України під правом власності розуміється право особи на річ (майно), яке вона здійснює 

відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. [3] 

Набуття майна за час шлюбу створює презумпцію права спільної сумісної власності подружжя. Якщо 

майно було набуте за час шлюбу, то є підстава вважати, що воно є спільним. 

Також слід звернути увагу на те, що такий шлюб, у яком у є спільна власність подружжя, обов’язково має 

бути укладений у державних органах реєстрації (ДРАЦСі). Однак  ч.1 ст. 74 СК зазначає: якщо жінка та чоловік 

проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою, майно, набуте ними за час спільного 

проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором 

між ними. Тобто подружжя може змінити за допомогою шлюбного договору законний правовий режим щодо 

набуття під час шлюбу майна на договірний. Це означає, що чоловік та дружина можуть домовитися про 

непоширення на майно, набуте ними за час шлюбу, режиму спільної сумісної власності і вважати його спільною 

частковою власністю або особистою приватною власністю кожного з них. [4] 

Дружина та чоловік мають рівні права щодо володіння, користування і розпорядження майном, що 

належить їм на праві спільної сумісної власності. У зв’язку з тим, що в праві власності на майно частки 

подружжя не визначені, сторони повинні координувати свої дії щодо цього майна. Сімейне законодавство 

не розкриває детально зміст поняття «майно, набуте за час шлюбу». Відсутній в ньому і перелік такого 

майна. До речей, які входять до складу подружнього майна, зокрема належать об’єкти  нерухомості, 

предмети домашнього вжитку, гроші, вклади у кредитних установах, автомобілі тощо. 

Майно належить до спільного майна подружжя незалежно від того, що один з них не мав з поважної 

причини самостійного заробітку (доходу). До таких поважних причин закон відносить навчання, ведення 

домашнього господарства, догляд за дітьми, хворобу одного з подружжя тощо. Подружжя може 

самостійно вирішувати питання щодо необхідності отримання кожним з них заробітку або доходу за час 

шлюбу. Якщо між подружжям не виникає спору щодо цього питання, то той з подружжя, хто не мав 

заробітку (доходу), може набувати рівні права на майно навіть при відсутності передбачених в законі 

поважних причин. Якщо між подружжям виникає спір і один з них наполягає на тому, що другий з 

подружжя не дбав про матеріальне забезпечення сім’ї, то суд при вирішенні спору про поділ майна може 

відступити від засад рівності часток подружжя в праві на майно. [2] 

Отже, нині в шлюбно-сімейному законодавстві України продовжують зберігатися норми про право 

спільної власності подружжя, сформовані ще в радянський період. При цьому значну їх частину 

закріплено в новому цивільному та сімейному законодавстві. Право спільної сумісної власності подружжя 

займає центральне місце у системі майнових відносин між ними. За його допомогою для подружжя 

створюються кращі умови для раціонального використання сімейного бюджету, зміцнення 
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сімейнотрудових зв'язків. Дедалі частіше у житті виникають питання щодо визначення та реалізації права 

власності подружжя, що свідчить про актуальність вибраної теми. Але все ж таки деякі питання права 

спільної сумісної власності потребують удосконалення, наприклад порядок реалізації та захисту права 

спільної власності осіб, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах 
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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ СПІВУЧАСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ 
 
Інститут процесуальної співучасті як норма цивільного права регулює окремі важливі аспекти взаємовідносин 

суду і сторін з одного боку і сторін між собою з другого у процесі провадження по цивільних справах.  
Цивільний позов до суду загальної юрисдикції може бути пред'явлений спільно кількома позивачами 

або до кількох відповідачів. Кожен із позивачів або відповідачів щодо другої сторони діє в цивільному 
процесі самостійно (ч. 1 ст. 50 ЦПК). [1] 

Не завжди в цивільному процесі у виді цивільного позивача або цивільного відповідача бере участь одна 
особа. Це обумовлено складністю та необмеженістю суб'єктного складу матеріальних правовідносин. 

Участь на стороні позивача або відповідача чи обох сторін в цивільному процесі декількох осіб 
прийнято називати процесуальною співучастю. 

Підставами для виникнення процесуальної співучасті є: 
1) предметом спору є спільні права чи обов'язки кількох позивачів або відповідачів; 
2) права і обов'язки кількох позивачів чи відповідачів виникли з однієї підстави; 
3) предметом спору є однорідні права і обов'язки. 
Враховуючи це, можливо провести відповідний поділ процесуальної співучасті на види. 
Наприклад, якщо на стороні позивача у цивільній справі бере участь більше однієї особи, а зі сторони 

відповідача у справі тільки одна особа, то ця співучасть буде іменуватися як активна. Коли на стороні 
відповідача в цивільному процесі виступають дві чи більше осіб, і на стороні позивача одна особа, то в 
цьому разі ми бачимо пасивну співучасть. Якщо є декілька осіб в цивільному процесі на стороні як 
позивача, так і відповідача, буде змішана співучасть. 

Також розрізняють обов'язкову співучасть, яка виникає за спільності матеріальних прав та обов'язків 
кількох осіб, в тому разі, коли права та обов'язки сторін у цивільній справі не можна визначити без 
встановлення прав і обов'язків інших суб'єктів спірних матеріальних правовідносин. Наприклад, власники 
спільного майна стають співпозивачами, пред'явивши цивільний позов на усунення порушень їх прав. У 
тому разі, якщо шкода спричинена декількома особами, вони разом займають місце відповідачів перед 
потерпілими у цивільному процесі. 

Інший вид співучасті — факультативна співучасть — виникає за обставин процесуального характеру, а саме в 
силу доцільності одночасного розгляду кількох цивільних справ з метою економії коштів та часу на їх розгляд. 

Основне призначення факультативної співучасті — це усунення можливості прийняття протилежних 
за змістом судових рішень в цивільних справах. 
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Крім того, за факультативної співучасті взагалі у цивільній справі скорочуються судові витрати, 
оскільки скорочується кількість судових засідань при розгляді цивільного позову, адже декілька судових 
цивільних процесів замінює тільки один. 

Законодавцем дається перелік випадків допущення процесуальної співучасті за участі у цивільній 
справі кількох цивільних позивачів і (або) цивільних відповідачів: якщо предметом спору є спільні права 
чи обов'язки кількох позивачів або відповідачів, права та обов'язки кількох позивачів або відповідачів 
виникли з однієї підстави, предметом спору є однорідні права та обов'язки. 

Співучасники можуть доручити вести справу одному із співучасників, якщо він має повну цивільну 
процесуальну дієздатність. У багатьох випадках процесуальних співучасників поєднують спільні 
інтереси, наявність яких дозволяє мати одного представника в суді [2]. 

Процесуальна співучасть настає за ініціативою позивача/позивачів і за клопотанням осіб, які беруть 
участь у справі. За їх заявою суд постановляє мотивовану ухвалу. За своєю ініціативою суд може залучати 
до процесу співвідповідачів, але не співпозивачів, оскільки це суперечить принципу диспозитивності. 

Ініціатива суду щодо залучення до участі у справі співвідповідача (співвідповідачів) може бути 
реалізована судом у випадках: а) відсутності згоди позивача або відповідача на заміну первісного відповідача 
належним відповідачем, якщо позов пред'явлено не до тієї особи, яка має відповідати за позовом; б) позивач 
заявив клопотання про заміну первісного відповідача, але суд не переконаний у тому, що первісний 
відповідач не має відповідати за пред'явленим позовом; в) об'єднання в одне провадження кількох 
однорідних позовних вимог за позовом одного позивача до різних відповідачів; г) неможливості розгляду 
справи без участі співвідповідача чи співвідповідачів з огляду на характер спірних правовідносин. [3] 

Отже, співучасники користуються рівними процесуальними правами. Процесуальна співучасть 
виникає внаслідок спільного пред'явлення позову кількома позивачами або до кількох відповідачів. 
Характер процесуально-правових взаємовідносин між співучасниками побудований на засадах автономії 
і диспозитивності. Дії чи бездіяльність їх не залежать від поведінки інших співучасників, а залежать від 
їх особистого волевиявлення. Обов'язок по доказуванню вимог чи заперечень, законна сила судового 
рішення діють щодо кожного співучасника окремо. Однак, співучасники можуть доручити вести справу 
одному з них на підставі довіреності і це надається у тих випадках, коли спори мають малозначний 
характер, або у справах, що стосуються трудових спорів. Через наявність адвокатської монополії всі інші 
спори, що не входять до малозначних або до трудових, співучасник може доручити вести справу одному 
з них лише за умови, що такий співучасник є адвокатом і тоді приєднатися до апеляційної і касаційної 
скарги особи, на стороні якої він виступає. 
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ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА НАБУТТЯ СУПЕРФІЦІЮ 

 
Інститут права забудови досліджували як вітчизняні, так і закордонні науковці. Ними були: Л. Ю. 

Василевська, А. Г. Гойхбарг, І. А. Ємелькін, Н. В. Ільків, О. В. Копилов, О. О. Михайленко, Є. О. Мічурін, 

В. І. Нагнибіда, Е. О. Суханов, В. В. Цюра, Д. М. Яценко та ін.  

Вичерпний перелік підстав виникнення суперфіцію (права користування земельною ділянкою, наданою 

для забудови) встановлений частиною 1 статті 413 Цивільного кодексу України та ними є договір або заповіт.  

Необхідно розрізняти підстави виникнення від підстав переходу права суперфіцію до нового суб’єкта. 

Оскільки стосовно підстав виникнення суперфіцію законодавець дає вичерпний перелік (договір і 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text
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заповіт), то відповідно до його переходу він зазначає не підстави, а лише порядок, зокрема шляхом 

відчуження або передання прав суперфіцію (ч. 2 ст. 413 ЦК України).  

Відчуження означає, що суперфіцій може бути переданий особою, якій він належить (суперфіціарієм) 

іншій особі за будь-яким цивільно-правовим договором. Суперфіціарій не зобов’язаний повідомляти 

власника земельної ділянки про наступне відчуження суперфіцію, оскільки у Цивільному кодексі України 

не закріплене за ним право переважної його купівлі. Власник ділянки зобов’язаний зберігати той характер 

відносин з новим суперфіціарієм, який існував з його попередником. Суперфіцій також може переходити 

до спадкоємців в порядку спадкування за заповітом та за законом. 

Досліджуючи підстави виникнення суперфіцію, можна зробити висновок, що цією підставою може 

бути лише договір.  

В українській цивілістиці доволі активно ведеться дискусія щодо співвідношення понять «обмеження» 

та «обмежені речові права». Так, Є. О. Мічурін стверджує, що, «якщо обмежене речове право надає права 

його володільцю, то власник, навпаки, через обмеження стримується у відповідних діях стосовно до 

володільця права і не може перешкоджати останньому (не вправі засіяти доріжку при встановленні сервітуту 

для проходу; засипати колодязь, якщо в іншого є сервітут на водокористування тощо) [1].  

Cлід підкреслити, що сучасні дослідники, які розрізняють обмеження прав та обмежені речові права, 

відносять обмежені речові права до обтяжень права власності. На це вказують, наприклад, В. О. Мікрюков 

і Т. А. Мечетіна. A. B. Кожаринова також підкреслює речово-правову, але не обмежувальну природу 

права обмеженого користування чужим нерухомим майном [1]. 

Це підтверджується ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень». Адже відповідно до ч. 1 ст. 4 обов’язковій реєстрації підлягають речові права та 

обтяження на нерухоме майно, розміщене на території України, а саме: 

1) право власності; 

2) речові права, похідні від права власності: право користування (сервітут), право користування 

земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право забудови земельної ділянки 

(суперфіцій), право господарського відання, право оперативного управління, право постійного 

користування та право оренди (суборенди) земельної ділянки, право користування (найму, оренди) 

будівлею або іншою капітальною спорудою (їх окремою частиною), що виникає на підставі договору 

найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), укладеного на строк не менш 

як три роки, іпотека, право довірчої власності, інші речові права відповідно до закону; 

3) право власності на об’єкт незавершеного будівництва; 

4) заборона відчуження та арешт нерухомого майна, податкова застава,  предметом якої є нерухоме 

майно, та інші обтяження. 

Отже, речові права, визначені п. 2 ч. 1 ст. 4 коментованого закону, є похідними від права власності. 

Договір, який є підставою виникнення права користування чужою земельною ділянкою для забудови, 

укладається відповідно до ЦК України з урахуванням вимог Земельного Кодексу України.  

За визначенням Л. Ю. Василевської, якщо зобов’язальний договір виступає підставою виникнення, 

зміни та припинення правовідношення, то речовий договір є підставою виникнення, зміни і припинення 

речового правовідношення [2].  

Отже, предметом речового договору є право на об’єкт, а предметом зобов’язального договору, 

зокрема про передачу майна у власність, є об’єкт речового права, тобто майно.  

За визначенням ч. 1 ст. 413 ЦК України, власник земельної ділянки має право надати її у користування 

іншій особі для будівництва промислових, побутових, соціально-культурних, житлових та інших споруд 

і будівель на підставі договору. Предмет договору, умови, права та обов’язки сторін, припинення, 

наслідки його припинення визначаються ЦК України. Характерними ознаками суперфіцію являються 

довгостроковість, відчужуваність, успадковуваність та цільове призначення. Сторонами договору можуть 

бути як фізичні, так і юридичні особи, зокрема, власник земельної ділянки та особа, яка має право на 

використання земельної ділянки для забудови. Предметом договору, на підставі якого виникає право 

користування земельною ділянкою, є земельна ділянка, що перебуває у власності в особи з цільовим 

призначенням для будівництва промислових, побутових, соціально-культурних, житлових та інших 

споруд і будівель із збереженням цільового призначення. 

Договір суперфіцію може бути укладений на визначений або на невизначений строк. Однак, строк 

користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності для забудови не може 
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перевищувати 50 років (ч.ч. 4, 5 ст. 413 ЦК України). У договорі необхідно визначити права та обов’язки 

власника земельної ділянки, наданої для забудови (ст. 414 ЦК України) і права та обов’язки 

землекористувача (ст. 415 ЦК України). Укладення договору суперфіцію, який є підставою для 

виникнення права користування земельною ділянкою для забудови, не припиняє права власності на неї. 

Власник земельної ділянки вправі нею розпоряджатися, а саме відчужувати або передавати її в порядку 

спадкування. Землекористувач (забудовник або суперфіціарій) за договором набуває речові права на 

майно, а саме: на земельну ділянку виникає «обмежене» за змістом і обсягом речове право, яке означене 

за ЦК України як речове право на чуже майно та право власності на зведену ним будівлю (споруду). На 

думку Н. В. Ільків, визнаючи будівлю нерухомим майном і наділяючи забудовника правом власності на 

цю будівлю, законодавець порушує права та інтереси власника земельної ділянки. Адже, визнаючи право 

власності забудовника на будівлю як об’єкт нерухомості, фактично визнається за забудовником право, 

рівнозначне праву власності на земельну ділянку, оскільки будівля тісно з нею пов’язана і становить єдине 

ціле, а власник земельної ділянки стає фактично лише її номінальним власником [3].  

Законодавець також передбачив це у ч. 2 ст. 417 ЦК України, відповідно до якої у випадку, якщо 

знесення будівлі (споруди), що розміщена на земельній ділянці, заборонено законом (житлові будинки, 

пам’ятки культурної спадщини тощо) або є недоцільним у зв’язку з явним перевищенням вартості будівлі 

(споруди) порівняно з вартістю земельної ділянки, суд може з урахуванням підстав припинення права 

користування земельною ділянкою постановити рішення про викуп власником будівлі (споруди) 

земельної ділянки, на якій вона розміщена, або про викуп власником земельної ділянки будівлі (споруди), 

або визначити умови користування земельною ділянкою власником будівлі (споруди) на новий строк 

За заповітом, як ще однією підставою виникнення суперфіцію за законодавством України, зокрема ч. 

1 ст. 1238 ЦК України, суперфіцій не встановлюється безпосередньо заповітом, як це має місце щодо 

сервітуту (ст. 402 ЦК України). У цій правовій нормі законодавець закріпив правову конструкцію 

заповідального відказу як юридичного оформлення суперфіцію. Це означає, що власник земельної 

ділянки покладає на спадкоємця, якому заповідає її, обов’язок надати суперфіцій відказоодержувачеві.  

Отже, можна дійти висновку, що заповітом може бути встановлено не право забудови земельної ділянки, а 

обов’язок спадкоємця встановити таке право. Спадкоємець же може встановити право забудови (суперфіцій) 

лише уклавши договір. Таким чином, єдиною підставою встановлення права забудови земельної ділянки є 

договір між власником земельної ділянки і майбутнім забудовником про встановлення суперфіцію. 

Як зазначає В. І. Нагнибіда, договір про встановлення права забудови земельної ділянки (суперфіцію) 

необхідно визначити як суто юридичний факт, що породжує речове право, а не зобов’язальні (договірні) 

відносини між сторонами [4]. 

Таким чином, «обмежене» речове право, а саме право на користування земельною ділянкою для 

забудови виникає на підставі юридичного факту – договору про надання права (суперфіціарію) 

користування земельною ділянкою для забудови, яке обов’язково підлягає державній реєстрації в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Отже, мова йде не про реєстрацію 

договору, а про реєстрацію права. 
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ПРИНЦИП ЗМАГАЛЬНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ СЬОГОДЕННЯ 
 

Суд є змаганням двох сторін і що неможливо 

задовольнити одну сторону, не вислухавши іншої 

(К. П. Побєдоносцев). 
 

На сучасному етапі політика України орієнтована на міжнародні стандарти де одним із головніших 

обов’язків держави є захист прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина. Відповідно до ст. 3 

Конституції України, «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються 

в Україні найвищою соціальною цінністю» [1].  

З прийняттям чинного Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України), який 

набув чинності 20.11.2012 р., у країні започатковано формування нового порядку провадження щодо 

розслідування та судового розгляду кримінальних правопорушень. Цей порядок має поставити 

вітчизняний кримінальний процес на рейки змагальності, рівності сторін обвинувачення та захисту.  

Проблему висвітлювали у своїх працях багато науковців, зокрема: Ю.М. Грошевий, О.В. Капліна, 

М.Є. Шумило, Т.М. Добровольська, А.Р. Бєлкін, Р.С. Бєлкін, М.М. Ковтун, К. П. Побєдоносцева, 

В.О. Коновалова, О.В. Литвин,М. А. Маркуш, В. Т. Нор, І. Д. Перлов, І. Л. Петрухін, М. С. Строгович, 

В. М. Тертишник та інші. 

Щоб з’ясувати зміст поняття «змагальність» насамперед потрібно зрозуміти що в собі заключає 

поняття «захист». Розуміємо захист як діяльність, яка має кримінально – процесуальну належність, що 

ґрунтується на обвинуваченні, суть захисту полягає у відстоюванні власних прав та свобод при 

кримінальному провадженні, а також встановлення обставин, які спростовують обвинувачення. Тому 

саме змагальність і забезпечує рівність прав і обов’язків сторін і подання доказів до суду, що засвідчується 

у ч. 2 ст. 22 КПК України. 

Зробивши аналіз різних праць учених з приводу елементів принципу змагальності можна виокремити 

такі складові: 

а) сторона захисту та обвинувачення; 

б) засоби діяльності сторони захисту та обвинувачення; 

в) чітке розмежування функцій державного обвинувачення, захисту та судового розгляду. 

Принцип змагальності сторін займає належне місце в практиці Європейського суду з прав людини. 

Відповідно, у справі «Боржерс проти Бельгії» (Borgersv. Belgium) (рішення від 30 жовтня 1991 року, серія              

A № 214-B) є трактування принципу змагальності, до якого змагальність означає можливість сторін 

судового процесу ознайомитися та прокоментувати всі докази, надані в тому числі «незалежним 

представником національної правової системи» з метою вплинути на рішення суду [2]. 

Ключові проблеми полягають у тому, що на практиці сторона захисту не буде знаходитися на рівних 

умовах із стороною обвинувачення, а все тому що сторона захисту не може проводити самостійно 

слідчих, негласних, розшукових дій, а сторона обвинувачення навпаки їй достатньо звернутися з 

клопотанням до суду.  

Зокрема М.А. Овакімян влучно  роз’яснив проблемні питання рівності у судовому процесі,- «як 

можна говорити про змагальність, якщо слідчий, звернувшись до слідчого судді з клопотанням, має право 

уже через 8 годин отримати рішення щодо такого поданого клопотання, а слідчий суддя зобов’язаний 

останньому надати рішення у такий строк,а сторона захисту і близько в такий строк не може отримати 

відповідь, а до слідчого судді спочатку взагалі не може звернутись,щоб її клопотання розглянули, 

спочатку повинна подати клопотання до слідчого або прокурора,слідчий або прокурор на протязі трьох 

днів розглядають такі клопотання, згідно КПК України, і дають відповідь. А до слідчого судді сторона 

захисту може звернутись лише щодо оскарження такої відповіді слідчого чи прокурора, мова йде про 
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відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих, розшукових, або негласних слідчих, 

розшукових дій,і вже потім слідчий суддя на протязі трьох днів розгляне дану скаргу. Ніяк не можна 

говорити про змагальність сторін, а тим більше рівність» [3, с. 267]. 

А у тому випадку, коли суд за своєю ініціативою збирає докази, він стає суб’єктом доказування, 

фактично ще однією стороною судового процесу, яка буде відстоювати свою думку, а отже, можна 

ставити під сумнів об’єктивність та неупередженість суду.  

Доцільно підтримати думку В. Ю. Мамницького,  він пропонує визнати такі правила змагальності у 

судовому процесі: «а) суд не повинен збирати докази за власною ініціативою, а в доказовій діяльності 

діяти згідно із вказівними, забезпечувальними, інструктивними повноваженнями; б) суд ухвалює рішення 

у справі на підставі поданих сторонами доказів, витребуваних за клопотанням, а також презюмованих, 

преюдиціальних, загальновідомих фактів, що не потребують доведення; в) докази подаються сторонами 

та іншими особами, які беруть участь у справі, а також витребування судом за клопотанням сторін» [4, с. 9]. 

Підсумовуємо вище сказане можна дійти висновку, що задекларований принцип змагальності у КПК 

відповідає загальнотеоретичним поглядам, але порівнявши повноваження сторін можемо стверджувати, 

що належна змагальність сторін не знаходить повної реалізації на практиці. 

Передумовою становлення змагальної системи кримінального судочинства має стати процес 

гармонізації вітчизняного та європейського законодавства. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВА НА СУДОВЕ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ТА 

БЕЗДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 
 

Статтею 66 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Національний банк України наділено 

повнотою повноважень щодо регулювання банківської діяльності – від створення й реєстрації банків – до 

їх припинення. 

За даними веб-порталу Судової влади України у провадженні Окружного адміністративного суду 

міста Києва з початку 2020 року перебуває понад 40 справ за позовами до Національного банку України 

щодо визнання протиправними його рішень, дій або бездіяльності. 

З огляду на це, питання права на звернення до суду за захистом порушених НБУ прав та інтересів є 

актуальним з точки зору науки та практики. 

Питання оскарження рішень НБУ щодо визнання банку неплатоспроможним його власниками 

досліджував Бойчук Р.П. Окремі аспекти оскарження рішень Національного банку України досліджували 

такі вчені, як  Жмудінський В., Петрик І.В., Плотнікова М.В. 

Таким чином, в даних тезах автором розкрито проблемні моменти права на оскарження рішень, дій 

та бездіяльності Національного банку України та законодавчі гарантії на його реалізацію. 

Основною перешкодою на здійснення гарантованого права на судовий захист була ч. 1 ст. 79 Закону 

України «Про банки і банківську діяльність» в редакціях до 01.07.2020 року, відповідно до якої банк або 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://www.echr.coe.int/Documents/%20Research_%20report_prosecutor_RUS.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/%20Research_%20report_prosecutor_RUS.pdf
http://nbuv.gov/ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_3_45.pdf
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інші особи, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України, мають право 

оскаржити в суді в установленому законодавством порядку рішення, дії або бездіяльність Національного 

банку України чи його посадових та службових осіб [1]. 

Так, наведеними положеннями встановлено вичерпний перелік осіб, які мають право оскаржити 

рішення, дії або бездіяльність Національного банку України, його посадових та службових осіб, і до 

такого переліку віднесено банк або інших осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного 

банку України, останні ж є власниками істотної участі у банку (зокрема, ті, які прямо та/або 

опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами володіють 10 і більше відсотками акцій 

статутного капіталу юридичної особи) та учасниками банківських груп. 

При цьому в такий спосіб унеможливлено доступ до суду осіб, не включених до цього переліку, 

зокрема акціонерів банку, які не є власниками істотної участі у банку, що дискримінує їх за майновою 

ознакою та внаслідок законодавчого регулювання позбавляє можливості доводити в суді свою 

переконаність у потребі захисту своїх прав, законних інтересів, порушених рішеннями, діями чи 

бездіяльністю суб’єкта владних повноважень. Тим самим усупереч принципові верховенства права 

нівелюються право цієї категорії осіб на доступ до суду та подальший ефективний юридичний захист їх 

прав, законних інтересів. 

З наведених вище підстав Конституційний Суд України своїм рішенням № 6-р(ІІ)/2020 від 24.06.2020 

року у справі за конституційними скаргами Карякіна Едуарда Сергійовича, товариства з обмеженою 

відповідальністю „Торговий дім „Еко-вугілля України“ щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положення частини першої статті 79 Закону України „Про банки і банківську 

діяльність“ визнав дану норму такою, що не відповідає Конституції України як таку, що звужує право 

особи на доступ до суду та ефективний засіб юридичного захисту своїх прав [2]. 

Таким чином, станом на сьогодні щодо суб'єктів оскарження рішень НБУ будь-які обмеження відсутні. 

Разом з тим, 13.05.2020 року було прийнято Закон України № 590-IX “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності”, яким 

було встановлено ряд обмежень матеріального та процесуального характеру щодо права на оскарження, 

зокрема й рішень НБУ.  

Так, статтею 74 Закону України “Про Національний банк України” (в редакції Закону №590-IX) 

встановлено, що оскарження рішень, дій або бездіяльності НБУ допускається виключно з метою 

встановлення їх законності. 

Більш того, Законом №590-IX Кодекс адміністративного судочинства України було доповнено статтею 

2661, згідно з положеннями якої суттєво обмежуються права учасників процедури виведення з ринку 

неплатоспроможного банку в контексті поновлення судом їх порушених незаконними рішеннями НБУ прав. 

Так, зокрема, визнання судом протиправним та скасування рішення НБУ з питань 

неплатоспроможності банків: не відновлює того становища банку, яке існувало до прийняття такого 

акта/рішення, включаючи правовий статус цього банку, та не відновлює становища/прав осіб, які були 

учасниками банку на момент прийняття такого акта/рішення; не може бути підставою для визнання 

недійсними, нечинними, протиправними та скасування будь-яких рішень, правочинів або інших дій / 

визнання протиправною бездіяльності, прийнятих, вчинених або допущених у процедурі виведення 

неплатоспроможного банку з ринку / ліквідації банку; не породжує будь-яких прав осіб, які були 

учасниками банку на момент прийняття такого індивідуального акта/рішення, крім права на 

відшкодування заподіяної шкоди [3]. 

 Таким чином, наведені положення в значній мірі звужують право осіб на оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності Національного банку України. 

Також слід зазначити, що статтею 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено 

перелік осіб, які є пов’язаними з банком. 

Іншими положеннями вказаної статті НБУ наділено повноваженнями самостійно визначати пов’язаних 

з банком осіб, що в більшості випадків має наслідком оскарження таких рішень НБУ до суду [1]. 

Показовою в даному контексті є постанова Великої Палати Верховного Суду від 15.06.2020 року у 

справі №826/20221/16, в якій Позивачі поряд з вимогами про стягнення коштів за депозитними 

рахунками, оскаржували рішення Комісії НБУ з питань визначення пов’язаних із банком осіб та перевірки 

операцій банків з такими особами, яким Позивачів визнано пов’язаними з банком особами. 
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Велика палата, надаючи оцінку спірним правовідносинам щодо вказаного рішення, зазначила, що 

причиною звернення позивачів до суду є їхнє прагнення одержати від ПАТ «КБ «Приватбанк» грошові 

кошти. Це є основною вимогою у цьому спорі. Під час розгляду спору про стягнення грошових коштів 

(депозиту та процентів, нарахованих за ним) позивачі вправі доводити відсутність у них статусу осіб, 

пов’язаних з банком, у певний період часу як підставу своїх вимог, посилаючись безпосередньо на частину 

першу статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», без оскарження рішення Національного 

банку України про визнання їх пов’язаними з банком особами як самостійної позовної вимоги [4]. 

Таким чином, рішення Національного банку України щодо визнання особи пов’язаною з банком на 

сьогодні не підлягає окремому судовому оскарженню. У свою чергу, особа лише посилатися на те, що 

вона не є пов’язаною як на підставу для обґрунтування інших позовних вимог до банку в порядку 

цивільного або господарського судочинства. 

Водночас, наведена позиція у справі №826/20221/16 була піддана жорсткій критиці окремими 

суддями Великої Палати Верховного Суду, яка була детально описаною в Окремих думках. 

Так, суддя Ситнік О.М. у своїй Окремій думці зазначила, що неможливість оскарження рішення НБУ 

про пов’язаність порушує основоположне право особи на доступ до правосуддя. При цьому суддя зауважила, 

що єдиним обмеженням права на судовий захист може бути тільки обов’язкове досудове врегулювання 

спору, що не передбачено ані Законом «Про банки та банківську діяльність», ані Законом «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб». Не погодилась Ситнік О.М. і з висновком Великої палати про те, що 

спірне рішення вичерпало свою дію – суддя вважає, що оскільки рішення уже порушило права та істотно 

впливає на обсяг прав позивачів – вичерпність чи невичерпність його дії вже не має жодного значення [5]. 

Окрему думку щодо постанови Великої Палати висловили й судді Британчук В. В., Власов Ю. Л., 

Єленіна Ж. М., Князєв В. С., Прокопенко О. Б., Уркевич В. Ю., Яновська О. Г. Вони вважають, що 

неможливість оскарження рішення про пов’язаність спотворює юридичні гарантії такого оскарження та 

суперечить принципу правової визначеності. 

При цьому, судді аргументують свою думку тим, що Комісія з питань визначення пов’язаних з банком 

осіб та перевірки операцій банків з такими особами НБУ є суб’єктом владних повноважень в розумінні 

Кодексу адміністративного судочинства. А відтак, рішення останньої підлягають оскарженню саме в 

порядку адміністративного судочинства. 

Окрім цього, судді звернули увагу на те, що правова позиція Великої Палати звужує ефективність 

оскарження особою своєї пов’язаності з банком: оскільки адміністративне оскарження передбачає більше 

інструментів процесуального захисту, аніж цивільне. Зокрема, оскаржуючи рішення НБУ про визнання 

особи пов’язаною з банком в адміністративному судочинстві остання може апелювати до дотримання 

відповідачем формальних вимог (наявність повноважень його ухвалювати, належний склад відповідного 

органу, дотримання процедури прийняття); окрім того, тягар доказування покладатиметься на суб’єкта 

прийняття спірного акта. У свою чергу, спростовуючи свою пов’язаність в порядку цивільного 

судочинства – особа позбавлена права доводити свою позицію з наведених підстав. 

Як і Ситнік О.М., суддя Прокопенко О.Б. та інші у своїй Окремій думці надали власну оцінку 

констатованої Великою Палатою «вичерпності» оскаржуваного рішення Комісії НБУ. Судді акцентували 

увагу, що суд перевіряє його законність на час його прийняття, а не на час вирішення спору судами 

попередніх інстанцій. Відтак, констатація судом відсутності у позивачів статусу повязаних з банком осіб 

без оскарження згаданого рішення Комісії як самостійної позовної вимоги не виключає можливості 

спричинення оспорюваним рішенням правових наслідків [6]. 

Схожу до попередньої Окрему думку висловив і суддя Великої палати Ткачук О.С. В ній зазначено, 

що Національний банк України у межах спірних правовідносин діє виключно на виконання передбачених 

правовими нормами публічно-владних управлінських функцій, а оспорюване рішення Комісії, яким 

позивачів визнано пов’язаними з ПАТ «КБ «Приватбанк» особами, впливає на обсяг їх прав та обов’язків 

і є рішенням суб’єкта владних повноважень у розумінні положень КАС України, а отже підлягає розгляду 

саме в порядку адміністративного судочинства. 

Суддя Ткачук О.С. критично оцінює і висновок Великої Палати щодо повної неможливості окремого 

оскарження рішення Комісії НБУ. При цьому суддя наголошує, що направлення справи для розгляду 

спочатку в суді першої інстанції через чотири роки після початку її розгляду, не відповідає потребі 

справедливого, ефективного та швидкого вирішення справи, та суперечить вимогам ст. ст. 12, 27, 266-1, 
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342 Кодексу адміністративного судочинства України. Розгляд справи мав бути завершений у Великій 

Палаті Верховного Суду ухваленням рішення по суті спору [7]. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що спільним в наведених Окремих думках судді вбачають те, що 

Рішення Комісії НБУ щодо визнання особи пов’язаною підлягає оскарженню саме в порядку 

адміністративного судочинства як акт суб’єкта владних повноважень, що досить аргументовано піддає 

сумніву об’єктивність та обґрунтованість постанови Великої Палати. 

Отже, попри ухвалення Конституційним Судом України рішення № 6-р(ІІ)/2020 від 24.06.2020 року, 

право на судове оскарження рішень Національного банку України не є абсолютним та має ряд обмежень, 

що так чи інакше звужують зміст гарантованого статтею 55 Конституції України права на судовий захист 

та оскарження рішень дій та бездіяльності суб’єктів владних повноважень. Наслідком цього є загроза 

конституційним гарантіям судового захисту вкладників банків від свавілля органів держаної влади-

суб’єктів банківських правовідносин та правовій визначеності у сфері банківського регулювання в цілому. 
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ 

АВТОРСЬКОГО ПРАВА 
 

На жаль, реальний стан сучасної запобіжної діяльності в Україні відносно злочинності, пов’язаної із 

сферою авторських прав в Інтернеті, та злочинності взагалі вкрай важко назвати системою, а тим більше 

продуманим планом. Крім цього, існуюча в Україні за часів радянського союзу система запобігання 

злочинності була зруйнована після прийняття незалежності [1].  

Таким чином, побудова дієвої, комплексної системи запобігання злочинності, у тому числі відносно 
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злочинів у сфері авторського права в Інтернеті, є справою майбутнього, і важливе місце в цьому процесі 

відводиться саме кримінологічній науці. 

Проведення запобігання злочинам у сфері авторського права посідає важливе місце у  загальному 

процесі протидії злочинності, недопущення вчинення злочинів проти прав автора, забезпечення охорони 

авторських прав зі сторони держави, покращенні криміногенної ситуації в Україні та світі.  

Ця проблема широко обговорювалася в національних наукових колах та продовжує бути предметом 

дискусій, адже розвиток механізмів запобігання злочинам у сфері авторського права потребує проведення 

якісних практичних наукових досліджень, зацікавленості держави у її вирішенні та практичному застосуванні 

пропонованих науковцями рекомендацій органами досудового розслідування. Дослідженням питання, 

окресленого у темі цієї статті займалися українські вчені, зокрема А.А. Ломакіна [2, c. 31], Ю.Ю. Федоришена, 

О.В. Новіков [3, c. 11-13], М.В. Борута, І.М. Романюк, Б.М. Криволапов та інші. 

 На мою думку, не останню роль органи місцевої влади відіграють і у регуляції стану соціально 

незахищених верств населення, які потенційно схильні до отримання заробітку будь-якими можливими 

способами, зокрема злочинами у сфері авторських прав. Цікавими у розрізі цього питання є пропозиції 

О. С. Шеремета, який приводить у приклад скандинавську модель протидії злочинам, в основі якої 

закладено принцип орієнтації на покращення соціально-економічного рівня населення. Він також вважає, 

що заходи запобігання злочинам повинні вживати не тільки правоохоронні органи, але й бути 

пріоритетом для органів місцевого самоврядування [4, c. 16]. 

У зв’язку із розвитком вчинення злочинів авторського права не тільки у «матеріальному світі», але й 

в Інтернеті, стратегічними напрямами розвитку системи запобігання злочинам у сфері авторського права 

повинні стати: 1) обмеження доступу до незаконного використання продукції, таких як перегляд фільмів 

через стримінгові сервіси, скачування файлів із піратських сайтів та скачування книг авторів без сплати 

відповідних платежів, несанкціоноване скачування піратського програмного забезпечення та інших 

комп’ютерних програм; 2) посилення захисту майнових та немайнових прав суб’єктів авторського права; 

3) мінімізація наслідків вчинення злочинів у сфері авторського права. 

В першу чергу, одним із ефективних засобів розвитку системи запобігання злочинам, пов’язаних із 

авторським правом, може стати створення систематизованого повноцінного ринку інтелектуальної 

власності для забезпечення просування легальної продукції, що створить конкуренцію наявним 

піратським примірникам творів за якістю, асортиментом та ціною.  

Як наслідок, подібний ринок зробить об’єкти авторського права більш доступними для споживачів та 

зменшить витрати компаній для просування своєї ліцензійної продукції через Інтернет масово, а також 

буде слугувати реальною альтернативою кримінальному ринку з обороту об’єктів авторського права, 

забезпечивши доступ до санкціоновано розміщених легальних примірників творів.  

Іншим вагомим кроком може стати унеможливлення доступу потенційним користувачам до 

незаконно розміщених цифрових продуктів на просторах Інтернету, що в свою чергу забезпечить 

однозначний вибір – отримувати бажану продукцію у законний спосіб, тим самим забезпечуючи свою 

потребу у доступі до комп’ютерних програм, творів кінематографу, різноманітних книг чи музики. Такі 

зміни зменшать порушення авторських прав. 

Для встановлення достатнього рівня попиту на оригінальну продукцію на ринку авторського права 

на державному рівні потрібні бути створені ефективні механізми впливу на цінову політику виробників 

такої продукції, а цей алгоритм дії має бути затверджено із представниками відповідних держав на 

міжнародному рівні. Так, правовласники повинні враховувати платоспроможність більшої частини 

населення країни, де буде відбуватися реалізація інтелектуальної продукції. Такі кроки можуть виступати 

засобом запобігання порушення авторських прав, адже приведення цін на об’єкти авторського права до 

прийнятного для українського споживача рівня, сприятиме придбанню законної продукції. 

Широковідомим фактом є те, що «комп’ютерні пірати» на постійній основі використовують недоліки 

національного законодавства, створюючи нові технологічні способи розповсюдження об'єктів 

інтелектуальної власності в мережі Інтернет. Популярними є torrent-ресурси, які дозволяють за 

допомогою окремого софту обмінюватися інформацією великого обсягу між користувачами. Разом з цим, 

об'єкти інтелектуальної власності, зокрема авторського права, не розміщуються на самих торрент-

трекерах, що дозволяє їх власникам уникати юридичної відповідальності за подібні дії.  

Зважаючи на таку проблему, постає необхідність заповнити таку прогалину в національному законодавстві 

шляхом введення механізму щодо притягнення до відповідальності власників торрент-ресурсів.  

http://easternlaw.com.ua/uk/kriminalne-pravota-ta-kriminologiya-kriminalno-vikonavche-pravo/novikov-o-v-specialno-kriminologichne-zapobigannya-zlochinnosti-u-sferi-intelektualno%D1%97-vlasnosti
http://easternlaw.com.ua/uk/kriminalne-pravota-ta-kriminologiya-kriminalno-vikonavche-pravo/novikov-o-v-specialno-kriminologichne-zapobigannya-zlochinnosti-u-sferi-intelektualno%D1%97-vlasnosti


36 

Поза увагою не може залишитись і такий метод покращення наявної системи запобігання злочинам, 

пов’язаних із авторським правом, як законодавче закріплення способів захисту творів, які автор може 

використовувати самостійно. Правовласники мають розуміти, що для захисту своїх творів їм потрібно 

використовувати спеціальні програмні засоби захисту. Наявні сьогодні інформаційні технології, які 

застосовуються в Інтернеті, дозволяють накладати на об’єкти ІВ реальні захисні механізми для протидії 

незаконного доступу до них. 

У ході вивчення зарубіжних матеріалів, які містять інформацію щодо способів запобігання злочинам 

у сфері авторських прав в Інтернеті автором самостійно, зазначимо основні, що актуальні та застосовні в 

українських реаліях: 

1) доступ до твору у режимі «обмеженої функціональності» – автори розповсюджують програми, які 

не здатні друкувати документи або зберігати їх у пам’яті комп’ютера;  

2) «годинникова бомба» – автор розповсюджує повноцінний об’єкт авторського права, але 

встановлює дату, після якої доступ до нього буде неможливим;  

3) саморуйнування документа при несанкціонованому копіюванні; 

4) проведення агітаційних компаній авторами на своїх веб-ресурсах про недопустимість порушення 

права інтелектуальної власності; 

5) захист від копіювання – система дій, направлених на протидію несанкціонованому копіюванню 

інформації, представленої в цифровому вигляді, тобто автор встановлює кількість разів, якою 

обмежується можливість копіювання файла;  

6) криптографічні конверти – об’єкт авторського права зашифровано так, що доступ до нього 

можливий тільки з використанням ключа до шрифту;  

7) контракти-угоди «наскрізного клацання», укладені через Інтернет, які ще називають дозволами 

автора на використання творів;  

8) запобіжні заходи: попередня публікація матеріалу у матеріальній (традиційній) формі, 

підтвердження факту існування твору на певну дату, засвідчення в нотаріуса дати створення твору, запис 

на лазерному диску і поміщення в архів або веб-депозитарій;  

9) клірингові центри – ще один спосіб захисту твору, який передбачає право автора передати свої 

майнові права на твір установі, яка при придбанні твору приймає плату від користувача і передає її 

володільцеві авторських прав [5].  
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ІСТОРИЧНИЙ МЕТОД НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В ЮРИСПРУДЕНЦІЇ 
       

Кожна наука має свою методологію. Існують загальнонаукові методи пізнання, з яких головний  є історичний. 

У сучасній юриспруденції дедалі більше набуває популярність пошуки нових методологічних підходів 

щодо пізнання суспільно-політичної та правової реальності в історичній ретроспективі. М. Козюбра із цього 

приводу зауважив: «у процесі історичного розвитку змінюються як кількісно, так І якісно явища, які 

становлять об’єкт дослідження загальної теорії держави та права, що зумовлює необхідність більш високого 

рівня їх пізнання, використання нових підходів і методів, досягнень інших наук, вивчення нових зав’язків та 

властивостей вказаних явищ. У зв’язку з цим є потреба в переосмисленні або ж навіть уточненні підходів та 

методів юридичних досліджень, зокрема галузі історії держави і права» [1]. 

Історичний метод вивчає послідовність виникнення, розвитку, зміни та припинення існування певних 

явищ. За допомогою цього методу можна установити характерні риси того чи іншого предмета або явища 

на певному етапі його розвитку. Також, він дозволяє установити хронологію розвитку того чи іншого 

предмета або явища в процесі його існування та взаємодії з іншими предметами або явищами.  

Як і для будь-якої іншої науки, для юриспруденції цей загальнонаукових метод має першочергове 

значення. Історичний метод знаходить своє призначення у визначенні важливих віх розвитку права, тобто 

перш за все у такій сфері, як історія держави і права. Завдяки існуванню цього методу ми  знаємо, що на 

початку становлення людської цивілізації не існувало інших джерел права, окрім правового звичаю 

історично був першим джерелом права, що регулювало відносини у період виникнення та становлення 

держави. Історичний метод дозволяє нам прослідкувати розвиток держави і права, а також інститутів та 

процесів, з ними пов’язаних. 

Отже, історичний методи можна упевнено назвати основою юридичної методології, без якої 

неможливе навіть найпростіше дослідження держави та будь-якою юридичною діяльністю. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 

ОХОРОНУ ПРАЦІ 

 
В наш час питання, що пов’язане із попередженням шкоди здоров’ю працівника, відображається як і 

в міжнародних, так і національних нормативних актах з охорони праці. Національне законодавство 

різноманітних держав з питань безпеки і гігієни праці досить часто уодноманітнюється на основі 

спрямування до глобалізації ринку праці. Розвинені країни розробляють правові основи для належного 

існування безпеки і гігієни праці працівників на робочому місці шляхом прийняття нових нормативних 

актів у даній сфері та зміні правових засад регулювання охорони праці у виробничому середовищі. 

Законодавче забезпечення належних умов праці, а також охорона праці на робочому місці, не дивлячись 



38 

на успішність науково-технічних досягнень, є актуальними питаннями у трудовому праві незалежно від 

рівня економічного та соціального розвитку держави. 

Метою даного дослідження є здійснення оцінки та порівняння національного трудового законодавства 

нашої та інших країн, пошук шляхів вдосконалення цієї сфери на основі проведених аналізів.   

Для початку визначимо ключові поняття для нашого дослідження. Вчені досить часто прирівнюють два 

визначення «безпека праці» та «охорона праці». Цей підхід не є досить новітнім у науці трудового права. На 

думку науковця С.А. Голощапов: «вимоги охорони праці, що висуваються до обладнання, технологічних 

процесів і виробничих будівель, відображають і вимоги техніки безпеки й виробничої санітарії. Тому 

зустрічається застосування водночас обох термінів у вигляді «техніка безпеки й виробнича санітарія» [1, c. 42]. 

Відзначимо, що змішаний спосіб тлумачення понять «безпека праці», «гігієна праці» має місце в праві, 

ЄС. Науковець В. Зваард, зазначає: «за інтегральними підходами в правовій науці деяких країн Європи 

продукуються такі комплексні поняття, як «безпека праці й охорона здоров’я», «безпека праці й гігієна праці 

(санітарія)» тощо»[2]. Такої ж думки притримуються й німецькі вчені: Р. Шведес, Н. Паланд й інші. 

Для удосконалення та порівняння національного законодавства про безпеку і гігієну праці, можемо 

брати до уваги відмінні риси у формуванні та розвитку відносин цієї сфери. Протилежним від основ 

розвитку законодавства про безпеку і гігієну праці в Європейському Союзі, яке починало своє існування 

на договірних засадах в Україні, охорона праці працівників здійснювалася в імперативному порядку, а 

для цього протягом усього часу виконували свої функції численні державні органи.  

Правове вдосконалення безпеки і гігієни праці в нашій країні відповідно до політики євроінтеграції 

потребує від національної науки трудового права визначення необхідних засобів і шляхів адаптації 

вітчизняного законодавства з питань охорони праці до законодавства Європейського Союзу про безпеку 

і гігієну праці. Якщо ми візьмемо до уваги положення Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом від 27 червня 2014 р., то там визначено: «адаптація вітчизняного законодавства до 

законодавства ЄС розглядається як процес, що наближує Україну до Європейського Союзу, вирішення 

низки проблем з питань правового забезпечення охорони праці в Україні має здійснюватися з 

урахуванням законодавства ЄС, що регулює такі питання.» [3] Проте, з метою адаптації національного 

законодавства до положень європейського необхідно усунути відмінні риси у правових дефініціях, що 

застосовується для характеристики норм поведінки у сфері безпеки і гігієни праці.  

Хочемо зазначити, що в законодавстві нашої країни часто вживають визначення «охорона праці», а в 

ЄС цей термін розглядають як «безпека і гігієна праці». Якщо тлумачити розбіжності наведених вище 

термінів за змістом то це залежить від доктринального тлумачення правових норм, що є складовими 

правового інституту, що має за ціль забезпечення належних, а головне безпечних умов праці і 

попередження, усунення впливу негативного виробничого середовища на стан працівників. Одночасно з 

цим, якщо враховувати адаптацію трудового законодавства нашої держави до законодавства ЄС, потрібно 

сказати, що інститут трудового права «охорона праці», а також інститут права Євросоюзу «безпека і 

гігієна праці» мають можливість існувати одночасно в межах  системи права України і в межах 

наднаціональної системи права ЄС.  

Для існування належної дії нормативно-правових положень на рівні вітчизняному, необхідно 

закріпити терміни із законодавства ЄС у національному законодавстві. Проте не лише термінологічні 

узгодження мають значення. Науковці, наприклад Костюченко О.Є., висловлюють думку про те, що до 

прогресивного у законодавстві ЄС, який може бути впроваджений в нашій країні, необхідно віднести: 

«а) комплексний підхід до забезпечення трудових прав працівників, де самостійне місце відведено 

нагляду і контролю за додержанням законодавства 

про працю; 

б) впровадження рамкової регламентації умов праці з їхньою деталізацією на рівні локальних норм; 

в) застосування економічних стимулів для забезпечення дотримання роботодавцями трудових прав 

працівників; 

г) здійснення постійного моніторингу та оцінки реального становища працівників на основі індикаторів 

гідної праці щонайменше з метою попередження та припинення порушень їхніх прав» [4, с. 357].  

Додатково хочемо зазначити  твердження науковця Грекова М.М., про те, що «приведення 

національного законодавства, що регламентує питання безпеки, охорони праці, у відповідність до 

міжнародних стандартів, має здійснюватися у три етапи: 



39 

1) впровадження в національне законодавство загальних основоположних принципів і прав у сфері 

трудових відносин; 

2) удосконалення самого інституту охорони праці шляхом приведення його змісту у відповідність до 

спеціальних норм міжнародного законодавства; 

3) визначення особливостей охорони праці окремих категорій працівників згідно з вимогами 

міжнародних нормативно-правових актів» [5,с. 157]. 

Підсумовуючи вищевикладене можемо зробити висновок, що основною нормою законодавства ЄС є 

забезпечення здорових умов праці на робочому місці працівника та підтримання безпеки. Перше, що 

необхідно для забезпечення зазначеного – це визначення місця, де мають бути забезпечені безпека і гігієна 

праці. Безпека праці та її гігієна в різноманітних сферах господарювання мають індивідуальну специфіку, 

а також забезпечуються суб’єктивним підходом організації охорони праці в загальному.  

Досвід ЄС є майже всеохоплюючим, він вбирає в собі найнеобхідніше для належного та безпечного 

існування обраної нами сфери. Отже, так як безпека і гігієна праці працівників є досить важливою ланкою 

в житті суспільства нашої країни, доцільним вважаємо увібрати зарубіжний досвід та запровадити 

відповідні правові норми в Україні. 
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ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ АБО СЛУЖБОВИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ: 

ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 
 

Для дослідження будь-якого правового питання, необхідно спочатку дослідити його становлення. 

Поява кримінально-правових норм обґрунтовується позитивним та негативним досвідом минулого. Саме 

історичне минуле дає змогу оцінити положення норм з погляду їх ефективності, спрогнозувати розвиток 

законодавства та сприяти його вдосконаленню. Таким чином можна обґрунтувати виникнення перших 

кримінально-правових норм, які регламентують відповідальність за зловживання владою або службовими 

повноваженнями, проаналізувати  суперечності, які колись існували, а також перейняти відповідний 

позитивний правовий досвід. 

Тривалий час в Україні не існувало правового регулювання державної й громадської служби. І лише 

в кінці XV- XVI ст. зароджується кримінальна відповідальність за перевищення посадових повноважень. 

Дореволюційна історія нараховує чотири документи, які були спрямовані на боротьбу проти 

посадових злочинів і зловживань. До них належать: Судебник Івана IV 1497 р., Соборне Уложення 1649 р., 

Уложення про покарання кримінальні та виправні 1845 р. і Уложення 1903 р.  

http://lexrussica.ru/articles/article_101479.html
http://www.safework.ru/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011%23Text
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Судебник 1550 року закріплював положення про необережне і умисне винесення неправосудного 

рішення. В Соборному Уложенні йшлося про посадових осіб, які вчинили «збитки і продажі» і були 

зобов’язані платити штраф, розмір якого був конкретно визначеним. У 1845 року виходить Уложення про 

покарання кримінальні та виправні, яке у порівнянні з попередніми джерелами мало багато статей, що не 

були об’єднані в єдину систему, і вирізнялося неповнотою постанов, покарань. Проте, вже у 1866 і 1885 рр. 

воно зазнавало позитивних змін.  

Для Великого князівства Литовського прийняття Статутів було необхідним, адже в державі існувала 

заборона вирішення питань за одержання неправомірної вигоди. У данному джерелі не були закріплені 

такі поняття як «неправомірна вигода» чи «хабар». Але,  артикул 39 Розділу 3 Литовського Статуту 1566 

р. зазначав: «кожному стану всим заривно однакую справедливость чинить без от волоки, а от прав  

немаем ничого брати» [1, с. 177]. 

Соборне Уложення 1649 р. стало «першим загальним зводом законів руської землі», яке не лише 

встановило кримінальну відповідальність за неправосуддя й хабарництво, але й детально сформулювало 

склади цих посадових порушень (глави 7, 10, 12). Запроваджувалась відповідальність за деякі нові види 

хабарництва, наприклад, вимагання хабара (ст. 16, гл. 10). Розширилося коло службових осіб, які могли 

бути суб’єктами хабарництва. Суб’єктами цього злочину стали не тільки державні судді, але й особи, які 

здійснювали правосуддя в патріаршому суді, воєводи, дяки та інші приказні люди (ст. 6, гл. 10, ст. 2, 

гл. 12). За окремі види зловживання владою покарання призначали представники місцевої виборчої влади, 

які виконували також і поліцейські функції. 

Важливий крок для розвитку законодавства щодо відповідальності за одержання неправомірної 

вигоди, здійснив Петро І. Під час свого правління він видав низку указів, які жорстко і однозначно 

проголошували заборону отримувати посадовцями будь-яку незаконну користь за свою діяльність. За 

невиконання цих приписів була введена смертна кара [2, с. 154]. Зокрема, в Указі від 24 грудня 1714 р. 

було зазначено: «забороняється всім чинам, які при справах поставлені, вимагати жодні посули, і з народу 

брати торгами, підрядами та іншими вигадками».  

До запровадження указів Петра І одержання неправомірної вигоди вважалося лише порушенням 

службового обов’язку у сфері судочинства, а після – такі дії почали виділяти як загальні склади злочинів. 

У 1715 р. був виданий нормативний акт під назвою Артикул Воєнний, в якому взагалі не йшлося про 

відповідальність за посадові злочини. Проте, проектом Кодексу українського права вважають інший 

документ – «Права, за якими судиться малоросійський народ», який був прийнятий 1743 р. [2, с. 256]. 

Однак і в цьому нормативно-правовому акті не було передбачено норм, які б регламентували кримінальну 

відповідальність за вчення вказаних злочинних дій. 

Службова злочинність була актуальним питанням і за правління Катерини ІІ. Стаття 229 Уставу благочиння 

(1782 р.) забороняла «чинити карні злочини противу правосуддя взагалі, як то …злочини посадові, лихоїмство 

або хабарі» [2, с. 257]. Важливим кроком вперед було те, що в ст. 271 Уставу хоч і не тлумачився зміст 

правопорушень за посадою, але вже давався їх розподіл за видами на зловживання посадові, невиконання 

посади, упущення посади. Проте в боротьбі з посадовими поборами не допомагали ані фіскали, ані інститут 

прокуратури, яким доручалося стягувати всі «безгласні справи», у тому числі за хабарництво.  

Із проведенням ряду буржуазних реформ, початок яких поклало скасування кріпосного права в 1861 

р., змінюється й доповнюється остання редакція Уложення (1885 р). Воно містило розділ «Про злочини і 

проступки по службі державній і суспільній», яким охоплювалося значна  кількість глав і статей. 

Доктрина того часу не визначала такого поняття, як «посадова особа», у складі злочинів вказувались 

конкретні суб’єкти, які вчинили неправомірне діяння, наприклад винний чиновник або службовець. 

Даний розділ містив глави, що встановлюють відповідальність чиновників, посадових осіб і службовців 

за перевищення влади, за недбале зберігання, за користування, розтрату, привласнення, нестачу 

матеріальних цінностей і т.д. 

Уложення про покарання мало консервативний характер, що суперечило реформам, тому ще за часів 

імператора Олександра ІІ почалася законопроектна робота по його зміні. В Уложенні не наводилося 

офіційне тлумачення понять «посадовий злочин» та «посадова особа». Але посадовими злочинами 

вважали: а) здирство (хабарництво, неправомірні побори, вимагання); б) неправосуддя (завідомо 

несправедливе рішення справи, обумовлене користю або особистою неприязню); в) підробки по службі 

(фальсифікація документів, відомостей, фальсифікація в грошових паперах і т.д.). Що стосується 

відповідальності, то метою покарання були залякування та ізоляція злочинця.  
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У 1903 р. було прийнято Кримінальне Уложення, в якому питанню службових посягань відводилась  

глава 37. Але даний законодавчий акт діяв не на всій території Російської імперії. Ч. 4 ст. 636 давало 

легальне визначення службовця, вказуючи, що «службовцем вважається будь-яка особа, яка несе 

обов’язки або виконує тимчасове доручення по службі державною чи громадською, така як: посадова 

особа, або поліцейський, або служитель, або особа сільського або міщанського управління». Тобто 

Кримінальне Уложення не наводило однозначних ознак суб’єкта посадових злочинів, а тільки зазначався 

перелік посад, які охоплювалися поняттям «службовець». Статті 639-652 представляли численні форми 

посадової бездіяльності по службі [3, с. 387]. Найчастіше як покарання застосовували арешт. 

Переломним моментом для законодавства стала Жовтнева революція та прихід до влади більшовиків. 

У 1922 р. був прийнятий Кримінальний кодекс. У ньому під зловживанням владою розумілося вчинення 

службовою особою дій, які вона могла зробити завдяки своєму службовому становищу і які спричинили 

порушення правильної роботи установи або підприємства, або громадського порядку. Після прийняття 

Кодексу законодавча база продовжувала розвиватися та змінюватися.  

30 березня 1990 р. вийшла Постанова Пленуму Верховного Суду СРСР «Про судову практику у 

справах про зловживання владою або службовим становищем, перевищенні влади або службових 

повноважень, недбалості та посадовому підробленні». Вперше в ньому виділено організаційно-

розпорядча і адміністративно-господарська функції службовців [1, с. 165]. 

Після проголошення незалежності в Україні довгий час діяв Кримінальний кодекс 1960 року і лише 

1 вересня 2001 р. набрав чинності діючий КК України. В новому Кодексі злочинам в сфері службовою 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг присвячений Розділ XVII. 

Слід відмітити, що порівняно з КК 1960 р. міра покарання за вчинення вказаного злочину була не 

такою суворою, зокрема: арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років, 

або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Наша держава активно здійснює державну політику щодо європейської інтеграції шляхом адаптації 

законодавства України до європейських стандартів. В результаті чого 18 квітня 2013 р. було прийнято ЗУ 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства 

у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією», згідно з яким  поняття  

«хабар»  було замінено  на  «неправомірну  вигоду».  Розширено коло суб’єктів зловживання владою або 

службовим становищем. Зокрема, ними, окрім службової особи, є службова особа юридичної особи 

приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 365-1 КК України), аудитори, 

нотаріуси, оцінювачі, уповноважені особою або службовою особою Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб, іншою особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого 

самоврядування (ст. 365-2 КК). 

Проаналізувавши історію розвитку законодавчої бази, робимо висновок, що зловживання 

повноваженнями, порушення охорони громадського порядку - поняття не нові: законодавство у цій сфері 

постійно реформувалося та удосконалювалось. За всю історію питання службових злочинів були 

«каменем спотикання» і великою прогалиною у повноцінному розвитку держави та її виконавчої влади. 

Прийняття Кримінального кодексу України, винесення постанов Пленуму ВСУ дало змогу знайти 

відповіді на більшість запитань, стосовно складу злочину та виду покарання за його вчинення. 
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЕТАПИ РОЗСЛІДУВАННЯ 

ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА БЕЗОПЛАТНУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ 
 

Існує ціла низка поглядів, які висловлюють сучасні українські та російські правники. Зокрема, об’єкт 

злочину розуміється в якості: 1) правовідносин (С.Я. Лихова, В.М. Вінокуров) ; 2) людей (як окремих 

фізичних осіб та множинності осіб) (Г.П. Новосьолов); 3) соціальних цінностей (Є.В. Фесенко); 3) сукупності 

суспільних відносин, благ та інтересів (П.Л. Фріс) ; 4) сфери життєдіяльності людей (В.П. Ємельянов) тощо. 

За таких умов ми погоджуємось з думкою С.Я. Лихової, що причиною наукових дискусій щодо поняття 

об’єкта злочину є багатогранність цього явища та його розгляд під різним кутом зору. 

На мою думку, найбільш обґрунтованим є твердження, що об’єкт злочину – це суспільні відносини, 

що знаходяться під охороною кримінального закону, шляхом зміни яких заподіюється соціально 

небезпечна шкода. З приводу об’єкту злочину ст. 184 кк України між вченими досі триває дискусія.  

Об'єктом злочину є право громадян на охорону здоров'я та медичну допомогу, у т. ч. на безоплатну 

медичну допомогу у державних та комунальних закладах охорони здоров'я. 

З об'єктивної сторони злочин може бути вчинений у двох формах: 1) незаконна вимога оплати за 

надання медичної допомоги  в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я (ч. 1 ст. 184); 2) 

незаконне скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я (ч. 2 ст. 184). 

Суб'єктом злочину можуть бути працівники державних чи комунальних закладів охорони здоров'я 

(як службові, так і неслужбові, наприклад, головний лікар, завідуючий відділенням, лікар, медсестра, 

реєстратор тощо), а й службові особи, до компетенції яких належить забезпечення існування повної 

мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я. Якщо службова особа видала нормативний 

акт про незаконне скорочення мережі зазначених закладів, перевищивши при цьому свої службові 

повноваження, вчинене за наявності підстав слід додатково кваліфікувати за ст. 365. Суб’єктивна сторона 

характеризується прямим умислом. 

Відповідальність за вчинення правопорушення є одним із важливих питань, які розглядає теорія 

права.  Так, відповідно до статті 80 Основ особи, винні у порушенні законодавства про охорону здоров’я, 

несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством. 

Кримінальна відповідальність є найбільш суворим видом юридичної відповідальності медичних 

працівників за правопорушення, що вчиняються ними під час здійснення професійної діяльності. 

Згідно з частиною першою статті 2 Кримінального кодексу України (далі - ККУ) підставою 

кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад 

злочину, передбаченого цим Кодексом. 

Переважна більшість "медичних" злочинів сконцентровані у розділі II ККУ "Злочини проти життя і 

здоров’я особи". До них належать, зокрема: 

- неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом 

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст. 131 ККУ); 

- розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом 

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст. 132 ККУ); 

- незаконне проведення аборту (ст. 134 ККУ) – у разі, якщо медичний працівник не має спеціальної 

медичної освіти; 

- незаконна лікувальна діяльність (ст. 138 ККУ) - заняття лікувальною діяльністю без спеціального 

дозволу, здійснюване особою, яка не має належної медичної освіти; 

- ненадання допомоги хворому медичним працівником (ст. 139 ККУ); 

- неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником (ст. 140 ККУ); 

- порушення прав пацієнта (ст. 141 ККУ); 

- незаконне проведення дослідів над людиною (ст. 142 ККУ); 

- порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини (ст. 143 ККУ); 

- насильницьке донорство (ст. 144 ККУ): 

- незаконне розголошення лікарської таємниці (ст. 145 ККУ). 
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Адміністративна відповідальність є різновидом юридичної відповідальності, яка настає за 

правопорушення, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі - КпАП) 

Так, відповідно до статті 9 КпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається 

протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, 

власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено 

адміністративну відповідальність. 

Цивільно-правова відповідальність у сфері медичної діяльності - це вид юридичної відповідальності, 

який виникає внаслідок порушення у галузі майнових або особистих немайнових благ громадян у сфері 

охорони здоров’я і який полягає переважно в необхідності відшкодування шкоди.  

Вчинення вказаного злочину, згідно із положеннями КК України, карається (застосовується одна із 

зазначених санкцій):  - позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 

до 5 років (застосування саме цієї санкції є найбільш болюче для більшості лікарів); - виправними роботами 

на строк до 2 років; - обмеженням волі на строк до 2 років; - позбавленням волі на строк до 2 років. 

Слід розуміти, що перед притягненням особи до кримінальної відповідальності кримінальна справа 

проходить певні етапи, у яких беруть участь різні суб’єкти (слідчий, прокурор, слідчий суддя та суддя). 

Перш за все, підставами для порушення кримінальної справи є заява про вчинене кримінальне 

правопорушення (в письмовій чи усній формі) потерпілого чи його родичів або ж самостійне виявлення 

слідчим або прокурором з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення. 

Початком кримінальної справи слід розуміти внесення інформації про випадок до ЄРДР та надання 

йому попередньої кваліфікації. Це є прямим обов’язком працівника правоохоронних органів після 

надходження йому заяви потерпілого, який він повинен виконати протягом 24 годин 

В загальному етапі розгляду кримінальної справи є наступними: - досудове розслідування - розгляд 

заяви слідчим, встановлення інформації, пошук та збір доказів, підготовка матеріалів кримінального 

провадження до суду; - судовий розгляд. 

Етап досудового розслідування, як правило, розпочинається отриманям повістки. В процесі досудового 

розслідування слідчий здійснює слідчі дії, зокрема: - збір документів (витребування чи вилучення документів 

у медичного закладу). Однак, зважаючи на особливий статус медичної документації, правильними діями 

слідчого в даному випадку є звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до згаданих 

документів та отримання відповідної ухвали слідчого судді; - допити свідків.  

Наступним етапом дій слідчого під час досудового розслідування є вручення повідомлення про 

підозру конкретній особі: як особисто медичному працівникові, так «підозра» може бути вручена і його 

близьким родичам. Саме з даного моменту особа набуває не просто новий процесуальний статус - 

«підозрюваного», а й усі права та обов’язки, що з цього слідують. 

Закінчується досудове розслідування або закриттям кримінального провадження (якщо слідчим 

встановлено відсутність складу кримінального правопорушення, не встановлені достатні докази для 

доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримання), або направленням 

обвинувального акту до суду. З даного етапу особа набуває процесуального статусу «обвинуваченого». 

Розгляд справи в суді в будь-якому випадку закінчується вироком, однак він може бути і 

виправдальний, про що свідчить і судова практика, яка існує в Україні. 

Таким чином, слід констатувати, що процес притягнення медичного працівника до кримінальної 

відповідальності є досить тривалим, супроводжується проходженням низки процедур, визначених 

Кримінальним процесуальним кодексом України. Інколи, дії щодо звернення незадоволеного пацієнта до 

поліції не спрямовані на реальне притягнення медичного працівника до відповідальності, а є лише 

засобом тиску на медичний заклад. Таким чином, лікар повинен бути готовий захищати свої права та 

висловити слідчому своє бачення ситуації. Останнім часом в Україні збільшилась кількість 

виправдувальних вироків стосовно лікарів, що свідчить про напрацювання судової практики в даній 

сфері, що беззаперечно позитивно вплине на розгляд схожих кримінальних проваджень у майбутньому. 
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ПРАВО ЛЮДИНИ НА БЕЗОПЛАТНУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ 

 
Вiдпoвiднo дo Кoнcтитуцiї Укpaїни, a caмe cт. 49 в якiй зaзнaчeнo, щo кoжнiй ocoбi гapaнтуєтьcя пpaвo 

нa oxopoну здopoв’я, мeдичну дoпoмoгу тa мeдичнe cтpaxувaння. Пpaвo людини нa мeдичну дoпoмoгу 

зaкpiплeнo тaкoж i в cт. 284 ЦК Укpaїни  тa в cт. 6 Ocнoв зaкoнoдaвcтвa Укpaїни пpo oxopoну здopoв’я 

(дaлi — Ocнoви), згiднo з яким людинi пepeдбaчeнo пpaвo нa квaлiфiкoвaну мeдикo-caнiтapну дoпoмoгу 

як cклaдoву пpaвa нa oxopoну здopoв’я.  

Oднaк peaлiї cьoгoдeння cвiдчaть лишe пpo тe, щo icнують дocить вeликi пpoблeми у peaлiзaцiї пpaвa 

нa безоплатну мeдичну дoпoмoгу в Укpaїнi. Нacaмпepeд, цe вiдcутнicть гapaнтoвaнoгo дepжaвнoгo oбcягу 

мeдичнoї дoпoмoги, cтягнeння кoштiв зa нaдaння мeдичнoї дoпoмoги тa нeдocтaтнiй oбcяг фiнaнcувaння 

дepжaвниx i кoмунaльниx зaклaдiв oxopoни здopoв’я. Cлiд зaзнaчити, щo oднiєю з пpичин виникнeння 

циx пpoблeм є нeдocкoнaлicть юpидичнoгo зaбeзпeчeння цьoгo пpaвa.  Зaзнaчeнe cлiдчить лишe cвiдчить 

пpo тe, щo пpaвo нa безоплатну мeдичну дoпoмoгу в Укpaїнi пoтpeбує бiльш ґpунтoвнoгo дocлiджeння з 

мeтoю пiдвищeння eфeктивнocтi йoгo юpидичнoгo зaбeзпeчeння.  

Дaнa тeмa дocить тicнo пoв’язaнa з кoнcтитуцiйним, кpимiнaльним, цивiльним тa iншими гaлузями 

пpaвa. Питaння, якi були пoв’язaнi з нaдaнням, пopушeнням пpaвa нa бeзoплaтну мeдичну дoпoмoгу poзглядaли 

у cвoїx пpaцяx A.Ф. Aнтoнeнкo, C.В Aгiєвeць, C.Б. Булeцa, В. Д. Вoлкoв, E.В. Бopвiнкo, В. O. Гaлaй, 

В.Г Гiнзбуpг, З. C. Глaдун, З.A. Дiкiнoвa, Л. М. Дeшкo, O. A. Єникєєв, В. П. Зaблoцький, З. В. Кaмeнєв, 

I. A. Кoлoцeй , Ю. М. Кoмapoв, Л. В. Кpючкoвa, В. М. Лexaн,  A. Б. Литoвкa, Є. C. Лутoшливa, Г. A. Миpoнoвa, 

O. O. Пpacoв, I. Я. Ceнютa, З. C. Cкaлeцькa,  В.Ю. Cтeцeнкo, C. Г. Cтeцeнкo, I. В. Тимoфєєв, М. К. Xoбзeй тa iн.  

Бeзoплaтнicть мeдичнoї дoпoмoги - пpaвo нa бeзoплaтну мeдичну дoпoмoгу зaкpiплeнo в ч. 3 cт. 49 

Кoнcтитуцiї Укpaїни, якa мicтить пoлoжeння, у якoму зaзнaчeнo, щo в дepжaвниx i кoмунaльниx зaклaдax 

мeдичнa дoпoмoгa нaдaєтьcя бeзoплaтнo. Цe oднa iз нaйбiльш диcкуciйниx нopм Ocнoвнoгo Зaкoну 

Укpaїни, якa, нa жaль, нa пpaктицi дужe чacтo пopушуєтьcя. Кoнcтитуцiйний Cуд Укpaїни у Piшeннi 

(cпpaвa пpo бeзoплaтну мeдичну дoпoмoгу) пpoтлумaчив зaзнaчeнe пoлoжeння тaк, щo у дepжaвниx i 

кoмунaльниx зaклaдax oxopoни здopoв’я мeдичнa дoпoмoгa нaдaєтьcя вciм гpoмaдянaм нeзaлeжнo вiд її 

oбcягу тa бeз пoпepeдньoгo, пoтoчнoгo aбo нacтупнoгo їx poзpaxунку зa нaдaння тaкoї дoпoмoги.  

Oкpiм цьoгo, бeзoплaтнicть мeдичнoї дoпoмoги oзнaчaє нeмoжливicть cтягувaння з гpoмaдян плaти зa 

тaку дoпoмoгу в дepжaвниx i кoмунaльниx зaклaдax у будь-якиx вapiaнтax poзpaxункiв: як гoтiвкoю, тaк i 

бeзгoтiвкoвo, чи у виглядi дoбpoвiльниx внecкiв дo piзнoмaнiтниx мeдичниx фoндiв, чи у фopмi 

oбoв’якoвиx cтpaxoвиx плaтeжiв (внecкiв) тoщo. Бeзoплaтнicть мeдичнoї дoпoмoги у дepжaвниx i 

кoмунaльниx зaклaдax oxopoни здopoв’я нe виключaє мoжливocтi фiнaнcувaння цiєї гaлузi зa paxунoк 

poзвитку пoзaбюджeтниx мexaнiзмiв зaлучeння дoдaткoвиx кoштiв, у тoму чиcлi й шляxoм cтвopeння 

лiкapняниx кac (cпiлoк, фoндiв), дiяльнicть якиx мaє бути вpeгульoвaнa зaкoнoм.  

Джepeлaми тaкиx дoдaткoвиx нaдxoджeнь нa фiнaнcувaння гaлузi oxopoни здopoв’я у цiлoму мoжуть 

бути: - вcтaнoвлeнi зaкoнoм oфiцiйнi пpямi плaтeжi нaceлeння зa мeдичнi пocлуги дpугopяднoгo знaчeння; - 

вiдoмчi acигнувaння нa утpимaння мeдичниx зaклaдiв; - нaдxoджeння вiд пpoвeдeння блaгoдiйниx aкцiй i 
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зaxoдiв; - кoшти мiжнapoдниx пpoгpaм гумaнiтapнoї дoпoмoги; - пoжepтвувaння гpoмaдcькиx, peлiгiйниx, 

блaгoдiйниx opгaнiзaцiй тa мeцeнaтiв; - cтpaxoвi внecки poбoтoдaвцiв у cиcтeмi oбoв’язкoвoгo дepжaвнoгo 

мeдичнoгo cтpaxувaння; - фiнaнcувaння кoмпaнiй - opгaнiзaтopiв дoбpoвiльнoгo мeдичнoгo cтpaxувaння, i 

pecуpcи нaгpoмaджувaльниx пpoгpaм тepитopiaльниx гpoмaд, i дepжaвнi мeдичнi пoзики тoщo.  

Oднiєю з гapaнтiй зaбeзпeчeння пpaвa нa бeзoплaтну мeдичну дoпoмoгу є кpимiнaльнa вiдпoвiдaльнicть, 

щo пepeдбaчeнa зa пopушeння дaнoгo пpaвa. Cтaття 184 КК Укpaїни мicтить cклaд злoчину пopушeння пpaвa 

нa бeзoплaтну мeдичну дoпoмoгу, згiднo з якoю нeзaкoннa вимoгa oплaтити зa нaдaння мeдичнoї дoпoмoги 

в дepжaвниx чи кoмунaльниx зaклaдax oxopoни здopoв’я є кpимiнaльнo кapaнoю. Нaукoвцi тa пpaктики 

нeoднopaзoвo нaгoлoшувaли нa пoтpeбi удocкoнaлeння зaкoнoдaвcтвa у цiй цapинi, щo, зoкpeмa, пoзитивнo 

вплинулo б нa мexaнiзм peaлiцiї пpaвa гpoмaдян нa бeзoплaтну мeдичну дoпoмoгу.  

Пpoaнaлiзувaвши дeякi зaкoнoдaвчi нopми в acпeктi бeзoплaтнocтi мeдичнoї дoпoмoги мoжнa зpoбити 

виcнoвки. Зoкpeмa: 1) cпocтepiгaєтьcя пeвнa cупepeчнicть пoлoжeнь Ocнoвнoгo Зaкoну мiж coбoю, a caмe 

ч. 3 cт. 49 тa ч. 2 cт. 95. Ocтaння нopмa гapaнтує, щo виключнo зaкoнoм пpo Дepжaвний бюджeт Укpaїни 

визнaчaютьcя будь-якi видaтки дepжaви нa зaгaльнo-cуcпiльнi пoтpeби, poзмip i цiльoвe cпpямувaння циx 

видaткiв. Як бaчимo, пpи твopeннi oднiєї кoнcтитуцiйнoї нopми, тoбтo нopми cт. 49, нe вpaxoвaнo нacтупнi 

пoлoжeння Зaкoну, a caмe cт. 95, у якiй йдeтьcя пpo oбcяги дepжaвнoгo фiнaнcувaння.  

Дoцiльним видaєтьcя внecти змiни дo oфiцiйнoгo тлумaчeння нopми ч. 3 cт. 49 Кoнcтитуцiї i внecти 

змiни дo Ocнoвнoгo Зaкoну тa виклacти нopму в iншiй peдaкцiї. Нaпpиклaд, дocлiджувaний acпeкт нopми 

мoжe звучaти тaк: “мeдичнa дoпoмoгa у дepжaвниx i кoмунaльниx зaклaдax oxopoни здopoв’я нaдaєтьcя 

гpoмaдянaм бeзoплaтнo в oбcязi, визнaчeнoму виключнo зaкoнoм пpo Дepжaвний бюджeт Укpaїни”.  

Oкpiм цьoгo, нaгoлoшуємo, щo Кoнcтитуцiйний Cуд Укpaїни ввaжaє нeпpийнятним пpoпoзицiї щoдo 

нeoбxiднocтi вcтaнoвлeння будь-якиx мeж бeзoплaтнoї мeдичнoї дoпoмoги у виглядi її гapaнтoвaнoгo 

piвня, нaдaння тaкoї дoпoмoги лишe нecпpoмoжним вepcтвaм нaceлeння чи “у paмкax визнaчeниx 

зaкoнoм” тoщo. Тaкe тлумaчeння, як видaєтьcя, фoкуcуєтьcя нa людинi, її пpaвax, aлe, нa жaль, нe 

пiдкpiплeнe фiнaнcoвo i тoму кoнcтитуцiйнa нopмa зaлишaєтьcя aбcoлютнo нe зaбeзпeчeнoю нa пpaктицi. 

2) згiднo з нopмoю п.п. 1 тa 6 ч. 1 cт. 92 Ocнoвнoгo Зaкoну виключнo зaкoнoм cлiд визнaчaти пepeлiк видiв 

бeзoплaтнoї мeдичнoї дoпoмoги, a нe пocтaнoвoю Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни як цe зpoблeнo у нaшiй 

дepжaвi — Пocтaнoвoю Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни “Пpo зaтвepджeння Пpoгpaми пoдaння гpoмaдянaм 

гapaнтoвaнoї дepжaвoю бeзoплaтнoї мeдичнoї дoпoмoги”.  

Цiєю Пpoгpaмoю, poзpoблeнoю нa пiдcтaвi бaзoвиx пoкaзникiв фopмувaння витpaт нa oxopoну 

здopoв’я в бюджeтax уcix piвнiв, визнaчaєтьcя пepeлiк видiв мeдичнoї дoпoмoги, якa пoдaєтьcя нaceлeнню 

бeзoплaтнo, oбcяги бeзoплaтнoї мeдичнoї дoпoмoги, нopмaтиви фiнaнcувaння oxopoни здopoв’я нa 1 

житeля, якi зaбeзпeчують пoдaння гapaнтoвaниx oбcягiв мeдичнoї дoпoмoги. Як бaчимo, у Пocтaнoвi 

йдeтьcя пpo oбмeжeння дocлiджувaнoгo пpaвa, якi нa cьoгoднi cупepeчaть нopмaм Кoнcтитуцiї Укpaїни.  
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ЗНАЧЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛІДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Прискорений розвиток технологій у світі суттєво змінює засоби та способи вчинення злочинів, 

розширює простір для протиправної діяльності, тому гостро постає проблема інноваційного 

переоснащення слідчої діяльності, зменшення розриву між можливостями результатів науково-технічних 

досягнень й реальною практикою їх використання представниками правозастосовних органів.  

До числа факторів, що сприяють використанню технічних засобів для вчинення злочинів, належать: 

наявність у злочинців можливостей фінансового характеру для придбання науково-технічних засобів; 

можливостей для використання технічних засобів у будь-яких ситуаціях протиправної діяльності; 

можливостей підготовки або використання спеціальних осіб, які застосовують технічні засоби в 

злочинних цілях; погана захищеність телекомунікаційних засобів, використання для обміну інформацією 

глобальної мережі Інтернет; використання інформації ЗМІ для отримання різноманітних даних, у тому 

числі навчального характеру; використання досвіду колишніх співробітників правозастосовних органів 

для застосування технічних засобів з метою вчинення злочинів тощо. У свою чергу інтенсивне 

використання технічних засобів у злочинній діяльності впливає на зміну способів вчинення злочинів, які 

стають цілеспрямованими й високопрофесійними. Нерідко спосіб вчинення злочину реалізується на 

значній відстані від місця настання злочинного результату, що, природно, ускладнює процес розкриття та 

розслідування таких злочинів [1, с. 10-11].  

Результативність слідчої діяльності залежить від своєчасного отримання інформації: про осіб, причетних 

до вчинення злочину; потерпілих та свідків; знаряддя злочину (в тому числі й транспортних засобів); різні 

об’єкти, здобуті злочинним шляхом; сліди злочину тощо [2]. Тільки завдяки різноманітним  новітнім 

технологіям, технічним засобам, методам та прийомам їх застосування уявляється можливим виявлення 

невидимих й слабко видимих слідів, електронних слідів, мікрооб’єктів, об’єктів, прихованих у тайниках, та 

інших речових доказів, необхідних для встановлення всіх обставин розслідуваної події й доказування 

причетності підозрюваного до вчиненого злочину. Науково-технічні засоби дозволяють більш повно 

фіксувати обстановку, в якій проводиться слідча (розшукова) дія. Слідчий при складанні протоколу огляду 

місця події, слідчого експерименту, пред’явлення для впізнання, обшуку та інших слідчих (розшукових) дій 

не завжди може звернути увагу на окремі обставини, які спочатку здаються малозначними, але надалі, 

будучи зафіксованими за допомогою фото- чи відеозапису, можуть виявитися істотними при аналізі події 

злочину [3, 2]. У сучасних умовах значною мірою доповнити або в деяких випадках навіть повністю замінити 

наземну зйомку в криміналістичних цілях дозволяє аерофотозйомка. Саме аерозйомка як інноваційний 

метод польової криміналістики вже сьогодні може слугувати цілям швидкого та об’єктивного фіксування 

доказової інформації як ззовні, так і зсередини певних об’єктів під час провадження [4, 484].  
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Застосування науково-технічних засобів при проведенні допиту, впізнання у режимі відеоконференції 

надає можливість оперативного отримання необхідної для розслідування інформації, знижує фінансові 

витрати, забезпечує високий рівень ефективності заходів безпеки учасників процесу, що у свою чергу 

надає можливість уникнення протиправного впливу (психологічного чи фізичного) з боку зацікавлених 

осіб на потерпілого чи свідка та отримання інформації, яка відповідає дійсності й скоротити випадки зміни 

власної позиції чи відмови від участі у розслідуванні.  

Як видається, досудове розслідування кримінального провадження включає наступні види науково-

технічного забезпечення: 1) для розкриття і розслідування злочинів; 2) для проведення слідчих 

(розшукових) дій; 3) для здійснення конкретної слідчої (розшукової) дії тощо [5, с. 171]. Разом з тим, 

використання досягнень науки й техніки у слідчій діяльності спрямовано не тільки на постачання 

криміналістично-значущої інформації та встановлення істини при розслідуванні злочинів, а й передбачає 

застосування технічних засобів, прийомів і методів профілактики, які тісно пов’язані з організаційними 

заходами запобіжного характеру [6]. 

 Отже, загальне значення науково-технічного забезпечення  слідчої діяльності полягає в тому, що: 1. 

дозволяє оптимізувати протидію правозастосовних органів сучасним викликам злочинності; 2. гарантує та 

підтримує високий рівень ефективності досудового розслідування. Якщо розглядати значення науково-

технічного забезпечення слідчої діяльності детальніше, то можна стверджувати, що воно криється у наданні 

можливостей: 1. набуття максимальної ефективності здійснення гласних та негласних слідчих (розшукових) 

дій; 2. підвищення якості виявлення, фіксації, вилучення, збереження й дослідження слідів та речових доказів 

з метою розкриття злочину та встановлення винного; 3. розширення пізнавальних можливостей слідчого та 

інших уповноважених осіб; 4. досягнення високої якості візуалізації інформації для інших учасників 

кримінального провадження та суду; 5. скорочення термінів досудового розслідування; 6. визначення 

причин і умов, що сприяли вчиненню злочинів, отримання інформації про злочин, що готується.  
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Господарське право регулює відносини, що склалися у процесі організації і здійснення господарської 

діяльності, яка пов'язана з виготовленням і реалізацією продукції, наданням послуг та виконання робіт для 

задоволення потреб населення та окремих споживачів. Саме ця галузь права пройшла великий історичних шлях 

до того, щоб знайти своє місце серед законодавства України. Це безсумнівно є досить важливим, оскільки 

правильна кваліфікація будь-якої дії, точна характеристика того чи іншого суб'єкта господарської діяльності 
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неодмінно впливає на якість життя суспільства в усіх його проявах. Таким чином, після поглибленого вивчення 

цієї галузі величезною кількістю вчених таких як Алексеев С. С., Братусь С. М., Довгерт А. С., Лаптєв В. В.,  

Мамутов В. К., Халфіна Р. О., Шевченко Я. М. можна виокремити три позиції, на які розподілилися науковці 

стосовно теми визначення місця господарського права в законодавстві України. 

Так, прихильники першої позиції вказують на те, що дане право поєдну в собі цивільно-правові та 

адміністративно-правові норми, що діють у сфері господарювання, а тому господарське право не є 

самостійною галуззю. Звичайно, господарське право містить в собі вказані норми, однак й саме по собі воно 

має свою власну нормативну базу, який не залежить ні від цивільного, ні від адміністративного права. Друга 

точка зору, які часто називають «позитивною» виявляє позицію, щодо якої господарське право є 

самостійною галуззю, більш того В. В. Лаптєв вказує, що саме це право всебічно і комплексно регулює 

відносини як по вертикалі, так і по горизонталі. Беззаперечно, така позиція має право на існування, але так 

чи інакше кожна галузь поєднує як самостійні свої норми, так і ті, що містяться в інших актах, а тому є 

комплексною. Саме такою є третя точка зору, яка є найбільш доцільною і обґрунтованою. Так, господарське 

право містить правові норми основних галузей права, таких як цивільне, адміністративне, конституційне 

тощо, які в комплексі всі регулюють один і той самий предмет – господарську діяльність.  

Тож, оскільки такі відносини становлять предмет інших галузей права, вчені вказують на специфіку 

таких відносин: майнова самостійність їх суб’єктів; майново-розпорядча самостійність учасників 

майнових відносин; відособленість майна в обороті; рівність учасників майнових відносин; 

взаємооцінний характер суспільних відносин, що становлять предмет господарського права. 

Найбільш дискусійним є питання, що стосується розмежування господарського права від інших галузей 

права, норми яких містяться у вказаному до цього праві. Так, при чому складність розмежування перш за все 

стосується саме господарського та цивільного права. З одного боку, велика кількість норм, а саме в частині 

визначення суб'єктів господарювання (підприємницьких товариств, фізичних осіб-підприємців), а також 

щодо окремих договорів у сфері господарювання є спільно, однак, з іншого боку, принциповою відмінністю 

є те, що саме цивільне право має на меті задоволення потреб побутового обороту, тобто спрямоване на 

приватні інтереси свої учасників. У той же час господарське право націлене найважливіші загальносуспільні 

потреби (економічна стабільність, ефективне і унормоване використання природних ресурсів, підтримка та 

захист економічної конкуренції тощо), тобто спрямоване на ті відносини, від яких залежить ефективне 

функціонування господарського обороту, задоволення публічних інтересів.  

У сфері господарювання можуть виникати й інші відносини, що не мають усіх ознак господарських 

відносин, а відтак не регулюються Господарським кодексом і нормами інших нормативно-правових актів 

господарського законодавства.  

До таких відносин ст. 4 ГК, зокрема, відносить: 

1. майнові та особисті немайнові відносини, що регулюються Цивільним кодексом України. 

Виходячи з того, що предметом регулювання ГКУ є відносини, що виникають у процесі організації 

та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання,), принциповими критеріями 

розмежування господарських та цивільних відносин є сфера відносин та склад суб’єктів відносин.  

Враховуючи це, предметом регулювання ГКУ не є майнові та інші відносини, що складаються між 

негосподарюючими суб’єктами.  

Так само, відповідно до ч. 3 ст. 175 ГКУ, не є предметом його регулювання відносини, що 

складаються між суб’єктами господарювання і негосподарюючими суб’єктами– громадянами. 

Однак майнові відносини суб’єктів господарювання з юридичними особами (у тому числі тими, що 

не є суб’єктами господарювання) підпадають під дію ГКУ.  

Таким чином, перевезення вантажів, забезпечення енергопостачання установам органів влади тощо 

регулюються господарським законодавством, а перевезення пасажирів та багажу чи енергопостачання 

громадян-споживачів–цивільним законодавством. 

Практичне розрізнення господарських і цивільних відносин також дістає вияв у підпорядкуванні їх 

різній судовій юрисдикції.  

Зокрема, справи, що виникають із господарських правовідносин, розглядаються у порядку 

господарського судочинства, а із цивільних – у порядку цивільного судочинства. 

Дані види правовідносин мають чимало відмінностей, головні з яких: 

1.Різне коло суб’єктів;  

2. Базування на відмінних одне від одного коло основоположних засад (принципів);  
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3. Нормативно-правове регулювання; 

 4. Різна видова класифікація.  

5. Різний предмет правового регулювання. 

Варто також відзначити, що в рамках господарських відносин здійснюється регулярна господарська 

діяльність та обслуговуються численні економічні процеси.  

Регулювання цих відносин в рамках цивільного інструментарію може призвести до монополізму та 

порушення публічних інтересів. 

2. земельні, гірничі, лісові та водні відносини, відносини щодо використання й охорони рослинного 

та тваринного світу, територій та об´єктів природно-заповідного фонду, атмосферного повітря 

(регулювання таких відносин здійснюється відповідними кодексами та законами: земельні - Земельним 

кодексом,  гірничі - Кодексом «Про надра», лісові - Лісовим кодексом тощо. 

Наступним слід визначити різницю між адміністративним та господарським правом. Головна 

відмінність полягає в тому, що предметом адміністративного права є виконавчо-розпорядча діяльність, 

більш простими словами це є відносини, що склалися у сфері влади і підпорядкування, оскільки 

суб'єктами є органи державного управління, органи місцевого самоврядування,  їх посадові особи. 

Господарський кодекс натомість визначає, що сфера господарських відносин поділяється на 

господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські. 

Що стосується трудового права, то господарське відрізняється від нього тим, що трудове право 

регулює в відносини, що складаються з окремими особами, які влаштовуються на роботу, підкоряються 

правилам внутрішнього трудового розпорядку, встановленому режим роботи та іншим відносинам найму. 

Господарське ж право впливає на підприємницькі відносини підприємств та їх підрозділів які 

розглядаються як цілісне господарське утворення. Відомо, що такі риси як організаційно-майнова 

відокремленість, наявність господарського договору притаманні саме господарському праву.  

Важливим є зокрема встановлення відмінності даного права з фінансовим. Предметом фінансового права є 

регулювання відносин, що склалися щодо формування, розподілу і використання централізованих і 

децентралізованих фондів коштів, тобто все те, що пов'язане з бюджетом України, тоді як до предмету 

господарського права належить регулювання джерел доходів підприємств, оскільки господарська діяльність 

неможлива без існування певних правил отримання доходів від реалізації тієї чи іншої продукції.  

Отже, таким чином, виходячи з вищезазначеного, можна стверджувати, що господарське право є 

комплексною галуззю права, як поєднує в собі як норми цивільного, адміністративного, трудового права, 

так і має свої власні, що загалом позитивно впливає на регулювання діяльності суспільства. 
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ПРАВО НА ЕВТАНАЗІЮ ЗА НОРМАМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 
 

У кінці XX столітті у світі відбулося становлення четвертого покоління прав людини внаслідок 

науково-технічного прогресу в галузі мікробіології, медицини, генетики. Була закріплена низка прав 
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людини серед яких виділяємо право на евтаназію, або як його часто називають право на смерть, адже воно 

є найбільш неоднозначним та обговорюваним. 

Запропонована тема вивчалася низкою вчених, серед яких можна виділити роботи Мірошниченка О.А., 

Грабара Н.М, Стефанчука Р.А., Янчука А.А, Борисевича Н.М. та Рапаєва М.В, проте й досі залишається 

малодослідженою. Це пояснюється відмінністю моральних переконань та різним баченням даної 

проблематики. Актуальністю цього питання є те, що попри стрімкий розвиток нашого суспільства та 

свідомості людей велика кількість країн вважають евтаназію порушенням принципу святості життя 

людини, який не може бути виправданий навіть якщо здійснений з добрими намірами. Пояснити це можна 

з тієї точки зору, що таке право протирічить лікарській етиці та суті медицини в цілому.  

Термін евтаназія був введений англійським філософом Беконом Ф. у XVII ст., але міжнародного 

значення цей термін почав набувати лише в XIX-XX ст. Про це свідчить документ, що поклав початок 

розвитку даного напрямку. Ним став Закон США «Про право людини на смерть» 1977 року, що вперше 

закріплював право на евтаназію. Варто зауважити, що попри нормативне закріплення цього права, для 

його реалізації невиліковно хворому необхідно було отримати висновок психіатра про осудність особи. 

Але Американська асоціація психіатрів забороняла діяльність щодо осіб, які потребували реалізації цього 

права. Іншою обов’язковою умовою стало здійснення евтаназії лікарем, що також визнавали неетичним. 

На сьогодні, виділяють активну і пасивну евтаназію. На думку Мірошніченко О.А., у першому випадку 

мова йде про допомогу лікаря в здійснені так званого «самогубства». Тобто лікар надає пацієнту ліки, котрі 

спрямовані на припинення життя. Пасивна ж евтаназія полягає в тому, що лікар на прохання пацієнта припиняє 

надавати спрямовану на продовження життя медичну допомогу, що призводить до природної смерті [1, с.459]. 

Більшість країн не готова нормативно закріпити право на евтаназію посилаючись на наступні 

нормативно-правові документи: Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року, Європейська 

конвенція про захист прав людини й основоположних свобод від 4 листопада 1950 року та Конвенція про 

захист прав і гідності людини, прийнята 4 квітня 1997 року Радою Європи, адже вважають це порушенням 

ч.1 ст.2 Європейської Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, від 4 листопада 1950 

року [2]. Таку думку підтримав і Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ) у відомій справі «Прітті 

проти Сполученого Королівства» від 29 квітня 2002 року[3]. 

Натомість у жовтні 1987 року, як зазначав Грабар Н. М., 39-ою Всесвітньою Медичною Асамблеєю в 

Мадриді було прийнято Декларацію про евтаназію. Відповідно до цієї Декларації, евтаназія  ̶ це акт 

навмисного позбавлення пацієнта життя, що навіть на його власне прохання, визнається неетичним. Але 

важливо зазначити, що неетичним визнавали лише активну евтаназію. Пасивна евтаназія розглядалася як 

цілком припустиме діяння, що не порушує лікарської етики [4, с.150].  

Аналіз законодавчого досвіду зарубіжних країн показує, що більшість країн світу кваліфікують 

евтаназію як злочин проти життя, але наразі все більше країн починають запроваджувати практику її 

застосування. Сьогодні евтаназія широко застосовується у штатах Вашингтон, Орегон, Каліфорнія, 

Колорадо в Америці. Нормативне закріплення цього права можемо побачити у Законі Каліфорнії «Про 

закінчення життя», від жовтня 2015 року, Закон Орегону «Про смерть із гідністю», що набув чинності 27 

жовтня 1997 року, а також, Закон Колорадо «Про закінчення життя» від 8 листопада 2016 року [5]. 

Цікавою є практика Бельгії з приводу цього питання. Кожна людина може придбати в аптеках цієї країни 

спеціальні набори для проведення евтаназії, що було започатковано Законом Бельгії «Про евтаназію» 2002 року.  

Нідерланди стали першою країною ЄС, в якій відповідне право людини було визнане на конституційному 

рівні. Так, ще в 1993 року урядом було ухвалено постанову, відповідно до якої лікаря, котрий допоміг 

невиліковно хворому пацієнту накласти на себе руки, не можна було переслідувати за підозрою у вчиненні 

вбивства. А у квітні 2001 року був прийнятий Закон про припинення життя за запитом та самогубство. Він 

узаконює евтаназію та самогубство, яке відбувається з допомогою лікаря у конкретних випадках. 

Варто згадати й Нову Зеландію, в якій на загальнонаціональному рівні була підтримана ідея щодо 

легалізації евтаназії. Проте як і в більшості країн ця процедура буде можлива лише у конкретних, 

визнаних законом випадках. Даний законопроект має набути чинності в листопаді 2021року.  

У 2014 році ЄСПЛ підтримав ідею пасивної евтаназії у справі Венсана Ламбера. Чоловік протягом 

декількох років перебував у стані «мінімальної свідомості». Він був паралізований та знаходився у 

вегетативному стані з 2008 року. Судді в Страсбурзі послалися на висновок лікарів університетської клініки 

в Реймсі, які вказали, що у пацієнта відсутні ознаки свідомості. У своєму рішенні ЄСПЛ визнав, що такий 

дозвіл не порушує статті Європейської конвенції про права людини, в якій мова йде про право на життя [6]. 
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Варто згадати про те, що 25 січня 2012 року Парламентська Асамблея Ради Європи (далі-ПАРЄ) прийняла 

резолюцію «Захист прав та гідності людини з урахуванням раніше висловлених побажань пацієнта». У ній 

зазначається, що евтаназія у вигляді будь-то дії чи бездіяльності, навіть в інтересах особи забороняється. Тому 

можемо сказати, що ПАРЄ та держави-члени Ради Європи наразі не визнають права на евтаназію.  

Отже, сьогодні проблема застосування евтаназії активно вирішується в багатьох країнах, але, на нашу 

думку, таку проблему навряд чи буде можливо вирішити на світовому рівні. Це пояснюється тим, що 

право на евтаназію викликає серйозні морально – етичні проблеми, які пояснюється визнанням евтаназії 

порушенням лікарями клятви Гіппократа, що тягне за совою юридичну відповідальність, цінністю 

людського життя, через що виникають колізії у праві, адже міжнародними документами закріплене право 

на життя та його реалізація, а також моральними засадами церкви. Варто зазначити і те, що держави 

визнають право на евтаназію як елемент насильницької смерть, навіть якщо вона ініціюється самою 

жертвою, адже вважається, що у природі людини закладено боротися за своє життя. 
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НЕМОЖЛИВІСТЬ ПОРУШЕННЯ МОРАЛЬНИХ ЗАСАД СУСПІЛЬСТВА ПРИ 

ЗДІЙСНЕНІ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 
 

Формування сучасних цивільних відносин, які засновані на принципах моралі, плюралістичної 

демократії й поваги до прав людини неможливе без застосування суспільної моралі, яку можна визначити, 

як систему етичних норм, правил поведінки, що склались у суспільстві на основі традиційних духовних і 

культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадянський обов’язок, совість і справедливість. 

Аналіз чинних положень Цивільного кодексу України дає підстави стверджувати, що норми 

суспільної моралі встановлюють межі здійснення цивільних прав, обмежують свободу договірної 

діяльності, обмежують реалізацію права власності, обмежують право на самозахист, враховуються при 

визначенні умов заповіту. 

Відображення моральних традицій у праві є виявом тенденцій школи природного права та спробою 

розширити праворозуміння, не обмежуючись традиціями правового позитивізму. Так, наприклад в 

рішеннях Конституційного суду України зазначено: одним з проявів верховенства права є те що право не 

обмежується законодавством як однією із його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема, 

норми моралі, традицій, звичаїв тощо, які легітимзовані суспільством і зумовлені історично досягнутим 

культурним рівнем суспільства [1]. 

Правознавець А.І. Дришлюк у розвідці норм моралі в системі джерел цивільного права України 

зазначив, що мораль та моральні засади виступають в якості додаткового регулятора суспільних відносин 

http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/1590/1/Miroshnichenko_2012_3.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2165
https://www.deathwithdignity.org/learn/death-with-dignity-acts/
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та водночас є оціночним механізмом юридично вагомих дій. Він вважає, що в одних випадках пряме 

регулювання таких дій не передбачене чинним українським законодавством, а тому вони потребують не 

тільки врегулювання, а й оцінки з точки зору суспільства та держави. В інших випадках законодавець для 

оцінки юридично значущих дій, які формально відповідають вимогам закону, впроваджує додатковий їх 

оціночний критерій – "моральність, моральні засади" та ін., які дозволять суду провести переоцінку 

вчинених дій або визначити межі здійснення відповідних суб’єктивних прав [2, с. 37]. 

Отже, згідно ч. 4 ст. 13 ЦК, при здійсненні цивільних прав громадяни і юридичні особи повинні 

додержуватись моральних засад суспільства [3]. Це, проте, не означає, що цивільне законодавство 

прирівнює моральні норми до правових. Саме по собі порушення моральних норм очевидно не 

призводить до виникнення у учасників цивільно-правових відносин негативних юридичних наслідків. В 

іншому випадку, тлумачення закону ігнорувало б відмінності, які існують між нормами права і моралі. 

Адже, з ряду причин, норми моралі не можуть служити нормативною базою регулювання відносин. 

Сутність зазначеної вимоги полягає у тому, що у визначенні моральних меж реалізації суб’єктивних прав 

вагому роль повинні відігравати загальнолюдські цінності.  

Проте, не усі правознавці позитивно оцінили використання положення про необхідність дотримання 

моральних засад суспільства у ст. 13 ЦК України. Зокрема, Стефанчук М.О вважає, що це положення, є 

юридично недоцільним, оскільки норми моралі, відповідно до теорії права, не є джерелами права. Таким 

чином, ст. 13 ЦК України, на його думку, призводить до певних проблем у правозастосуввнні у випадках 

колізії норм права і моралі, які можливі при здійсненні суб’єктивних прав. Адже закріпивши норму про 

дотримання моральних засад суспільства законодавець фактично легітимізував норми моралі. 

Правознавець виділяє декілька проблематичних питань, що неодміно виникають при аналізі категорії 

“моральні засади суспільства”.  

По-перше, моральні засади суспільства ніде об’єктивно не закріплені і є достатньо нестійкими. 

Дійсно, варто згадати лише моральні засади радянського суспільства та ті кардинальні зміни, які 

відбулись на сьогоднішній час. 

По-друге, щодо них відсутня єдина точка зору суспільства на проблеми: сьогодні, наприклад можуть 

піддаватись громадському осуду особи, які укладають правочини на великі суми, особи, які здійснюють своє 

право на індивідуальність шляхом одягання незвичного для певної місцевості одягу, особи, які для захисту 

своїх суб’єктивних прав позивають проти своїх близьких родичів, тощо. Більше того, уявлення суду першої 

інстанції про моральні засади суспільства можуть відрізнятись від поглядів суду другої інстанції 

По-третє, кожна суспільна група має свої моральні засади, тому незрозуміло, який саме критерій слід 

брати за мірило. Якщо це повинні бути моральні принципи українського народу, то повинні 

враховуватись інтереси усіх груп наслення, а це є досить проблематичним, брати ж за основу критерій 

світового супспільства взагалі не вбачається можливим у зв’язку із суперечливістю моральних засад 

українців із європейцями, азіатами, американцями, індусами тощо 

По-четверте, Стефанчук М.О вважає, що передбачення можливості прийняття рішень суду не на 

підставі закону, а на підставі його суб’єктивного бачення про мораль та моральність може призвесити до 

суддівського свавілля [4, с. 143]. 

Разом з тим, варто зауважити що моральні принципи суспільства не можуть не впливати на саме 

законодавство України, а деякі з них знаходять своє текстуальне вираження у правових нормах.   

Можна, наприклад, звернутися до а. 3 ст. 2 Закону України «Про захист суспільної моралі» [5], де 

закріплено, що «забороняються виробництво та розповсюдження продукції, яка: пропагує війну, 

національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної 

цілісності України; пропагує фашизм та неофашизм; принижує або ображає націю чи особистість за 

національною ознакою; пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних 

святинь; принижує особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих, 

літніх людей; пропагує невігластво, неповагу до батьків; пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, 

тютюнопаління та інші шкідливі звички».  

По суті, таким чином законодавець нормативно встановив межі здійснення права на творчість, засновуючи 

проте сам текст правої норми на тих цінностях, які можуть вважатися моральними засадами суспільства, як от: 

засудження фашизму, повага до національних і релігійних святинь, недопустимість знущання з приводу 

фізичних вад, з душевнохворих, літніх людей, тощо. Проте, необхідно відзначити, що за порушення вимог цієї 
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статті, відповідальність наставатиме саме за порушення правової норми, як санкціонованого та формально 

визначеного правила поведінки, а не за недодержання моральних засад суспільства.  

Отже, при здійсненні цивільних прав громадяни і юридичні особи повинні додержуватись моральних 

засад суспільства, проте закріплення цих понять у законі не є ототожненням моральних та правових норм. 

Власне порушення моральних норм не може призвести до небажаних для учасників цивільно-правових 

відносин наслідків. Сенс цієї вимоги полягає в тому, щоб орієнтувати суб’єктів, а також правозастосовні 

органи на обов’язкове використання у своїй діяльності правил загальноприйнятої моралі. Проте, не можна 

не зауважити, що суспільна мораль може здійснювати свій вплив на саму правотворчість та відображатися 

у деяких правових нормах.  
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ПРОГРАМА “БЕЗПЕЧНЕ МІСТО” ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 
 

Однією з найгостріших проблем сьогодення є стрімкий розвиток злочинності, погіршення 

криміногенної обстановки та відсутність реалізації принципу невідворотності кримінальної 

відповідальності. Така ситуація викликає необхідність пошуку та запровадження нових технологій для 

забезпечення публічного порядку та безпеки громадян, їх захисту від протиправних посягань. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2013 р.         № 51-р [1] було започатковано 

спробу комплексного розв’язання проблеми забезпечення публічної безпеки та порядку шляхом 

встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) й 

організації швидкого реагування на правопорушення. Одним з таких інструментів є впровадження та 

розбудова регіональної комплексної системи відеоспостереження з потужними аналітичними функціями, 

яка отримала назву «Безпечне місто». 

На міжнародному рівні Програма «Більш безпечні міста» розроблена в рамках програми розвитку 

ООН по населеним пунктам (ООН-Хабітат) у 1994 р. та Управлінням ООН по наркотикам і злочинності 

(ЮНІДОК). Поштовхом для розроблення програми стали результати кримінологічних досліджень, згідно 

з якими було встановлено зв’язок між занедбаним (аварійним) станом житлових будинків, 

антисанітарією, безладом, депресією у місцевих мешканців і ростом злочинності. Стратегія наведення 

порядку і забезпечення безпеки мешканців мегаполісів успішно розвивалася в Нью-Йорку. Так, у 1994 р. 

мер-реформатор Рудольф Джуліані запровадив в діяльності поліції інноваційну на той час політику 

«нульової терпимості до правопорушень». Паралельно з цим встановлювався відео-контроль за 

осередками злочинності за допомогою комп’ютерної програми «КомпСтар». Згодом була створена 

автоматизована система контролю й управління безпекою міста, що забезпечувала моніторинг ситуації, 

обмін інформацією, прийняття рішень та скоординоване реагування усіх екстрених муніципальних служб 
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на надзвичайні події і нештатні ситуації. Застосовані заходи дали результат у вигляді зниження на 40 % 

злочинності у місті. [2, c. 51-52] 

Основою систем сучасного міста є ідеально працююча система безпеки. Інноваційна складова 

частина системи безпеки інтегрована в інформаційно-аналітичний комплекс “Безпечне місто”, який має 3 

рівні функціонування.         1 рівень функціонування системи безпеки – рівень моніторингу, який 

забезпечується камерами відеоспостереження, комплексами екстреного зв’язку та інформаційними 

системами. 2 рівень – система доставки, накопичення, зберігання та обробки інформації. 3 рівень – рівень 

управління, аналізу та прийняття рішень (ситуаційні центри, диспетчерські служби, локальні центри 

моніторингу). [3, с. 56] 

Статистика свідчить про те, що з використанням системи “Безпечне місто” найуспішніше 

здійснюється розкриття правопорушень різного змісту “по гарячих слідах”. Відео-моніторинг житлового 

сектора, вулиць та інших громадських місць дає змогу своєчасно реагувати на ускладнення оперативної 

обстановки і приймати адекватні заходи. Система сприяє здійсненню моніторингу патрульних 

автомашин, наземного транспорту і виконує одне з головних завдань – дає в руки операторів механізм, за 

допомогою якого оперативно можна приймати рішення, надаючи повну та достовірну інформацію, 

забезпечуючи ефективний контроль над виконанням управлінських рішень. 

Отже, як показує практичний аспект, застосування інформаційно-аналітичної системи “Безпечне 

місто” є ефективним способом запобігання та протидії злочинності, тому є перспективним напрямком 

розвитку та повсемісного використання. На мою думку, збільшення кількості засобів відео-моніторингу, 

об’єднаних єдиною аналітичної системою значною мірою підвищить ефективність роботи 

правоохоронних органів, що, в свою чергу, сприятиме безпеці громадян. 
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ЯКІСТЬ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

ПРАКТИКИ РІШЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ. 
 

Актуальність даного питання на сьогоднішній час є суспільно-важливою, адже Конституційний Суд 

України (далі – КСУ) згідно ст. 147 Конституції України [1.] вирішує питання про відповідність 

Конституції України законів України та у передбачених цією Конституцією випадках інших актів, 

здійснює офіційне тлумачення Конституції України (надалі – Основний закон), а також інші 

повноваження відповідно до цієї Конституції. Водночас слід зазначити, що згідно ч.2 ст. 8 Основного 

закону України «Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові 

акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй» [1]. 
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Оскільки питання про якість норм кримінального законодавства є актуальним, враховуючи останні 

події, практику Конституційного Суду України,  вчених, які займались даною проблематикою є досить 

багато на теренах нашої держави.  

Зокрема, Л.В., Левицька у своїй праці «Якість кримінального закону України як показник ефективності 

кодифікації законодавства» що з огляду на те що кримінальний закон завжди продукується реальними 

потребами суспільства в кримінально-правовій забороні і більш менш адекватно відображає їх у нормах закону 

(є соціально зумовленим), зміни соціально політичних, економічних умов життя суспільства і держави 

зумовлюють необхідність подальшого реформування кримінального законодавства України у напрямі 

демократизації, гуманізації, посилення захисту прав і свобод людини відповідно до вимог міжнародних 

правових актів і зобов’язань держави перед європейським та світовим співтовариством. [2, с. 32]. 

Так, більше акцентувати увагу на нашу думку необхідно саме на Рішеннях КСУ, адже теперішні зміни 

як у законодавстві так і в інших сферах нашого життя вже стало свого роду «традицією».  

На нашу думку слід врахувати наступні рішення КСУ: Рішення КСУ від 27.10.2020 № 13-р/2020, 

рішення КСУ № 7-р/2020 від 11.06.2020.  

Тепер більш детальніше про дані рішення КСУ їх правові підстави щодо визнання окремих норм 

Кримінального кодексу України такими, що не відповідають Конституції України. 

Згідно Рішення КСУ від 27.10.2020 № 13-/2020, до Конституційного Суду України звернулись 47 

народних депутатів із клопотанням про визнання окремих статей Закону України «Про запобігання 

корупції» та ст. 366-1 КК України. Також Конституційний Суд України виходить із того, що судова влада, 

зважаючи на сутність її функцій, є найменш небезпечною для демократичного врядування та інших гілок 

державної влади, а також для природних прав людини, визначених Конституцією України, оскільки має 

найменше можливостей для їх порушення або негативного впливу на них [3]. 

Розподіл повноважень між гілками державної влади є інтегральною рисою верховенства права. Тому 

дотримання принципу верховенства права накладає правові обмеження на виконавчу гілку влади, оскільки 

вона не може функціонувати поза Конституцією України та поза місцем, визначеним для неї поділом 

державної влади. Системно-функціональний аналіз повноважень та прав НАЗК дає підстави стверджувати 

про наділення його контрольними функціями, що мають прямий і безпосередній вплив на судову гілку влади, 

зокрема на суддів системи судоустрою та суддів Конституційного Суду України при виконанні (здійсненні) 

функції правосуддя або конституційного контролю. Конституційний Суд України наголошує на тому, що за 

стандартами конституціоналізму та цінностями Конституції України виключається контроль виконавчої 

гілки влади над судовою гілкою влади. Конституційний Суд України констатує, що НАЗК як орган 

виконавчої влади здійснює контроль над конституційно закріпленими інституціями, якими є суди та 

Конституційний Суд України. Оскільки судова влада є незалежною, а незалежність і недоторканність суддів 

системи судоустрою та суддів Конституційного Суду України гарантується Конституцією України, 

виконавча гілка влади відокремлена від судової гілки влади. Таким чином КСУ дійшов висновку про 

неконституційність окремих положень Закону № 1700, що стосуються повноважень НАЗК в частині 

контрольних функцій (контролю) виконавчої влади над судовою гілкою влади [3]. 

Щодо ст. 366-1 КК України слід зазначити, що КСУ вказав, що «окремим виявом справедливості є 

питання відповідності покарання вчиненому злочину; категорія справедливості передбачає, що покарання 

за злочин повинно бути домірним злочину... покарання має перебувати у справедливому співвідношенні 

із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного“; „правова держава, вважаючи покарання 

передусім виправним та превентивним засобом, має використовувати не надмірні, а лише необхідні і 

зумовлені метою заходи» Криміналізація конкретного вчинку людини можлива за умови, якщо це 

відповідає, зокрема, сукупності таких критеріїв: значна (суттєва) суспільна небезпека діяння; поширення 

аналогічних діянь у суспільстві; неефективність інших галузевих правових засобів впливу на зазначені 

діяння; неможливість успішної боротьби з діянням менш репресивними методами. Таким чином, 

наведене свідчить, що законодавець не дотримав принципів справедливості та пропорційності як 

елементів принципу верховенства права, а отже, стаття 366-1 КК України суперечить частині першій 

статті 8 Основного Закону України [3]. Таким чином КСУ прийняв рішення про визнання таким, що не 

відповідає Конституції України ст. 366-1 КК України, а саме: декларування недостовірної інформації. 

Стосовно рішення КСУ № 7-р/2020 від 11.06.2020. У даному судовому рішення було визнано ст. 375 

КК України такою, що не відповідає Конституції. Зокрема КСУ зазначив, що Статтею 375 Кодексу 

встановлено кримінальну відповідальність за постановлення суддею (суддями) „завідомо 
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неправосудного“ вироку, рішення, ухвали або постанови. Аналіз цієї статті Кодексу дає підстави 

стверджувати, що сполучення слів „завідомо неправосудне“ запозичене зі статті 176 Кримінального 

кодексу Української РСР 1960 року (пізніше – Кримінального кодексу України), у якій було встановлено 

відповідальність за винесення суддями з корисливих мотивів або іншої особистої заінтересованості 

„завідомо неправосудного“ вироку, рішення, ухвали або постанови.  

Дослідження в історичному контексті статті 375 Кодексу дає підстави вважати її невдалим наслідуванням 

юридичної практики радянської держави. Радянська юридична та політична системи уможливлювали 

використання такої норми для контролю над суддями і впливу на них [4]. В Україні як у демократичній державі 

основною вимогою до законодавства є його відповідність критеріям і принципам, встановленим у Конституції 

України, зокрема принципові верховенства права. Характерні для радянської держави та її конституції 

запозичення відображають систему принципів і цінностей, які суперечать Конституції України, її принципам, 

зокрема верховенства права. Формулювання диспозиції статті 375 Кодексу допускає можливість зловживання 

нею при вчиненні органами досудового розслідування дій, що мають наслідком притягнення до кримінальної 

відповідальності судді лише за факт постановлення ним судового рішення, яке, за суб’єктивним розумінням 

слідчого, прокурора або будь-якої іншої особи, є „неправосудним“ (зокрема, у разі незгоди з цим рішенням). 

Таким чином Конституційний Суд України дійшов висновку, що стаття 375 Кодексу суперечить частині першій 

статті 8 Конституції України [4]. Таким чином на підставі вищевикладеного доцільно зробити висновок про те, 

що на сьогоднішній час існує проблема якості законотворчості у сфері кримінального законодавства, а тому на 

нашу думку, щоб уникниту ситуацій описаних вище, слід належним чином отримувати погодження від 

Конституційного Суду України на предмет конституційності проектів законодавчих актів, а також шляхи 

вирішення даної проблеми ми вбачаємо у залученні до складання проектів законодавчих актів, їх обговорення 

не тільки на пленарному засіданні Верховної Ради України, а й на комітетах Верховної Ради України, адже 

згідно п. п. 1, 5, 6 ч.1 ст.12 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» однією із функцій комітетів 

є законопроектна, зокрема дана функція полягає у тому, що комітет ВРУ розробляє проекти законів, інших актів 

Верховної Ради України; узагальненні зауважень і пропозицій, що надійшли до законопроектів; внесенні 

пропозицій щодо перспективного планування законопроектної роботи. Також комітет ВРУ має і контрольну 

функцію, зокрема згідно п.1 ч.1 ст. 14 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» Контрольна 

функція комітетів полягає в аналізі практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, 

їх посадових осіб з питань, віднесених до предметів відання комітетів, підготовці та поданні відповідних 

висновків та рекомендацій на розгляд Верховної Ради України. 
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Досліджуючи питання антикорупційної політики, потрібно підкреслити, що починаючи з середини 

90-х років минулого сторіччя міжнародною спільнотою було визнано необхідність законодавчого 

забезпечення протидії корупції.  
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За цей час були прийняті та впроваджені багатосторонні документи щодо запобігання і протидії 

корупції, зокрема, такими організаціями, як: Африканський союз, Рада Європи, Рада з питань митного 

співробітництва (Всесвітня митна організація), Європейський Союз, Ліга арабських держав, Організація 

економічного співробітництва та розвитку та Організація американських держав
 
[1]

. Так, міжнародними 

та регіональними організаціями були прийняті наступні документи:  

‒ Міжамериканська конвенція про боротьбу з корупцією, прийнята Організацією американських 

держав 29 березня 1996 року;  

‒ Конвенція про боротьбу з корупцією, яка зачіпає посадових осіб Європейських Співтовариств або 

посадових осіб держав-членів Європейського Союзу, прийнята Радою Європейського Союзу 26 травня 1997 року;  

‒ Резолюція (97) 24 Комітету міністрів Ради Європи щодо двадцяти принципів боротьби з корупцією, 

прийнята 6 листопада 1997 на 101-й сесії Ради Європи;  

‒ Конвенція про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних комерційних угодах, 

прийнята Організацією економічного співробітництва та розвитку 21 листопада 1997 року;  

‒ Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцію, прийнята Комітетом міністрів Ради Європи 

27 січня 1999 року;  

‒ Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією, прийнята Комітетом міністрів Ради Європи  

4 листопада 1999 року.  

Комітетом міністрів Ради Європи у листопаді 1996 року була ухвалена Програма дій проти корупції, 

а у листопаді 1997 року та у травні 1998 року прийняті резолюції, які обумовили укладення часткової та 

розширеної угоди про створення «Групи держав проти корупції (ГРЕКО)», діяльність якої спрямована на 

розширення можливостей її членів у галузі боротьби із корупцією шляхом здійснення контролю за 

виконанням ними своїх зобов’язань у цій галузі.  

Пізніше, для ефективної діяльності антикорупційної політики міжнародними організаціями була 

прийнята наступна низка законодавчих ініціатив у цій сфері, а саме:  

‒ Конвенція Африканського союзу про недопущення корупції та боротьбу з нею, прийнята главами 

держав й урядів Африканського союзу 12 липня 2003 року; 

‒ Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, яка 

набула чинності 29 вересня 2003 року;  

‒ Стамбульський план дій по боротьбі з корупцією Організації економічного співробітництва та 

розвитку, ухвалений у вересні 2003 року.  

‒ Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції, яка набула чинності 9 грудня 2003 року.  

Відмітимо, що у Конвенції ООН проти корупції особлива увага була приділена також запобіганню корупції. 

Конвенція, як перший універсальний міжнародний договір у сфері корупції, вимагає від країн-учасниць не лише 

спеціалізації правоохоронних органів, але й створення спеціалізованих превентивних антикорупційних органів.  

Отже, через сприйняття державами до 90-х років ХХ ст. корупційних злочинів як суто 

внутрішньодержавного явища, основні міжнародно-правові норми та принципи у сфері боротьби з 

корупцією формувались спочатку в рекомендаційних актах міжнародних організацій 
[2, 20]

.  

Таким чином, було визначено, що кожна держава-учасниця відповідних міжнародних об’єднань, згідно 

з основоположними принципами своєї правової системи, розробляє та проводить ефективну скоординовану 

політику протидії корупції, яка відображає принципи правопорядку, належного управління державними 

справами й державним майном, чесності й непідкупності, прозорості й відповідальності.  

Крім того, держави-члени міжнародних організацій забезпечують, згідно з основоположними принципами 

своєї правової системи, наявність органу або, у належних випадках, органів, які здійснюють запобігання корупції.  

Підґрунтям законодавчого та нормативно правового забезпечення протидії корупції як в Україні, так 

і в зарубіжних країнах стали основні принципи протидії корупції:  

1. Пріоритет основних прав і свобод людини і громадянина;  

2. Публічність та відкритість діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;  

3. Невідворотність відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;  

4. Комплексне використання політичних, організаційних, інформаційних, соціально-економічних, 

правових заходів щодо протидії корупції.  

5. Міжнародна співпраця у напрямку попередження, виявлення та подолання корупційних проявів.  
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Міжнародні антикорупційні правові акти – найважливіша глобальна основа для запобігання корупції та 

для боротьби з нею. Повномасштабна реалізація їх норм значною мірою залежить від ефективного механізму 

правового регулювання запобігання та ліквідації корупційних проявів у національному законодавстві.  

Таким чином, протягом останніх десяти років у світі відбулося активне створення глобальної мережі 

правового міждержавного співробітництва з питань запобігання та боротьби з корупцією. 

Незважаючи на те, що джерела міжнародних стандартів відрізняються з точки зору сфери 

застосування, а також за змістом та цілями, вони включають чіткі вимоги, які зобов’язують країни 

забезпечувати інституційну спеціалізацію у сфері боротьби проти корупції. Важливо зазначити, що 

відповідні положення Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу проти корупції і Конвенції ООН 

проти корупції є обов’язковими до виконання. Остання також вимагає від країн забезпечити спеціалізацію 

у двох сферах – запобігання (у тому числі навчання та підвищення поінформованості суспільства) та 

кримінальне переслідування корупції. Таким чином, держави зобов’язані забезпечити наявність:  

‒ спеціалізованих органів із запобігання корупції; та  

‒ спеціалізованих органів або осіб, на яких покладено обов’язки з боротьби проти корупції за 

допомогою правоохоронних заходів.  

Міжнародні стандарти також визначають необхідність утворення спеціалізованих антикорупційних 

інституцій, а також забезпечення основних мінімально необхідних спеціальних властивостей для їх 

функціонування. Такими властивостями є: незалежність і автономія, наявність спеціально підготовлених і 

кваліфікованих співробітників, забезпечення адекватними повноваженнями і ресурсами.  

Окрім того, міжнародні механізми моніторингу у сфері боротьби проти корупції напрацювали великий обсяг 

оцінок та рекомендацій, які являють собою корисні приклади найкращої міжнародної практики у цій галузі.  
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В сучасних умовах спостерігається  загострення та зростання  злочинності неповнолітніх. Повʼязано 

це з  соціальними та економічними проблемами у підлітків ,тобто неможливість реалізувати свої 

матеріальні мрії, неналежний догляд  батьками або їх відсутність,  зацікавленість у «дорослому» житті , 

відсутність нормальних побутових умов . Занепокоює те, що з кожним роком злочинність неповнолітніх 

змінює свої особливості а саме : зростання жорстокості , зниження віку правопорушників , у кримінальних 

справах все більше зʼявляються тяжкі злочини (убивство, насилля, розбій).  

Для зʼясування усіх обставин злочину ,слідчі проводять такий вид слідчих дій,  як допит. У результаті 

допиту здобуваються, виявляються ,перевіряються відомості про злочин (мета, мотив та умови за яких 

відбувалося скоєння злочину). Відповідно до ст. 22 КК України до кримінальної відповідальності можуть 

бути притягнуті особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років, у цьому віці підліток ще не може 

повністю захищати свої права та інтереси,  з цим повʼязують появу виду допиту у кримінальному законі, 

як допит неповнолітньої особи. Це специфічний вид допиту, так як він вимагає більш коректної та 

детальної уваги до неповнолітної особи . У практичній діяльності слідчих підрозділів є багато проблем та 

особливостей які повʼязані з допитом неповнолітньої особи. 

Особливості допиту неповнолітніх розглядались у працях таких науковців, як В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, 

В.Д. Берназ, П.Д. Біленчук, А.М. Васильєв, В.К. Весельський, Л.Я. Драпкін, А.В. Дулов, С.П. Єфімічев, 

Л.М. Карнеєва, В.М. Карагодін, В.О. Коновалова, В.С. Комарков, В.С. Кузьмічов, М.І. Кулагін, 

В.Г. Лукашевич, Є.Д. Лук’янчиков, С.М. Стахівський, С.С. Ординський, М.І. Порубов, С.Я. Розенбліт, 

М.В. Салтевський, К.О. Чаплинський, В.Ю. Шепітько, М.Л. Якуб, О.Ю. Ямпольський та ін. 
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Співставляючи погляди вітчизняних вчених з позиції кримінально-процесуального права, можна 

зробити висновок, що допит – це слідча дія, суть якої полягає в тому, що слідчий отримує від допитуваної 

особи відомості про подію злочину, осіб, які його вчинили, характер і розмір заподіяної шкоди, причини й 

умови, що сприяли вчиненню злочину, а також про інші обставини, що мають значення для справи [1, с. 241].  

Перед тим як розпочати виконувати процесуальний порядок допиту, який зазначений у 

Кримінальному процесуальному кодексі України, потрібно правильна підготуватись, тобто  вивчити 

матеріал кримінального провадження, ознайомитись зі спеціальними питаннями, з усіма  даними про 

особу допитуваного, складанні плану, визначенні питань щодо створення відповідних умов для 

здійснення даної процесуальної дії, про місце і час її проведення тощо.  

Перш за все важливим моментом є вивчення особи допитуваного. Від того, наскільки повно й всебічно 

слідчий вивчить його особу, особливості психіки, багато у чому залежить успіх і результативність допиту [2, 

с.187].  Слідчий має зʼясувати вік неповнолітнього, психологічний стан, умови життя, обстановку в сімʼї , 

відносини з батьками, друзями, вчителями, поведінку підлітка поза домом. 

Далі важливим є встановлення місця  проведення допиту. Закон надає можливість слідчому 

самостійно визначити це місце залежно від обставин кримінального провадження. Тобто допит 

здійснюється за місцем проведення досудового розслідування або в іншому місці за погодженням із 

особою, яку мають намір допитати (ч. 1 ст. 224 КПК України) [2,с.188]. Слідчий може прийняти рішення 

про те, що доцільніше проводити допит за місцем, наприклад, мешкання чи навчання неповнолітнього. 

Завдяки цьому, на нашу думку, психологічний контакт буде не тільки встановлюватися, а й 

підтримуватися [3,с. 364]. На мій погляд, кабінет слідчого буде вдало обраним місцем допиту 

неповнолітніх, тому що більш ділова обстановка дає зрозуміти підозрюваному  важливість того, що 

відбувається, і налаштовує на надання повних та правдивих показань. 

Допит проводиться із залученням захисника неповнолітньої особи. Кримінально-процесуальне 

законодавство України визначає проведення допиту неповнолітнього за участю таких осіб, як батьки, 

психолог, педагог та інші.  

Організовуючи допит, слідчому необхідно враховувати швидку втомлюваність неповнолітніх, втрату 

інтересу до процесу монотонного спілкування в ході допиту. Тому допити мають бути якомога 

коротшими, а спілкування – живим та активним. Особливістю є визначений максимального часу для 

допитування неповнолітніх- не можна допитувати більше 2 годин за день. При цьому рекомендується 

після 1 години допиту робити перерву [3, с. 364]. Тому, вважаю, якщо контакт не встановлено за 

відведений час, потрібно відкласти чи перенести допит на інший час.  

Стосовно тактики проведення допиту, слід зазначити, що найбільш доцільним є побудова допиту у формі 

вільної розповіді, поєднаної з використанням простих, коротких і зрозумілих запитань. Під час проведення 

допиту, враховуючи саму особу неповнолітнього, можна застосувати такі тактичні прийоми допиту: 

- наведення прикладів із життя осіб, які стали на злочинний шлях у ранньому віці, а саме 

- перспективу все життя провести за ґратами не досягнув 

- викликати почуття аморальності вчинених протиправних дій, які обов’язково повинні бути 

пов’язанні з роз’ясненням, що не пізно стати на шлях виправлення і що ви, як слідчий, бажаєте допомогти;  

- демонструвати поінформованість, яка, у свою чергу, змусить розповісти неповнолітнього всі обставини 

справи; - роз’яснити, що сприяння слідству дасть передбачену законом змогу пом’якшити або в деяких 

випадках уникнути кримінальної відповідальності  [4, с.398]. Також слідчий повинен підготуватись до того, 

що підозрюваний буде давати неправдиві показання . Слідчий може задавати багато запитань які призведуть 

до втрати психічних процесів , задавати питання в різній послідовності(особі важко утримувати у памʼяті усі 

неправдиві відповіді на попередні запитання ), робити повторні допити. 

Великого значення набувають й такі тактичні прийоми, як використання фактора раптовості, протиріч 

у свідченнях допитуваного, створення напруження. Доцільно використовувати як тактичний прийом 

різний темп допитів (прискорений, уповільнений). Все це ускладнює переключення уваги підозрюваного, 

створює для нього дефіцит часу на обмірковування вчинків слідчого, аналіз взаємозв’язку та логіки 

вчинюваних дій, позбавляє можливості дотримуватися обраного способу, лінії протидії розслідуванню 

цього, як правило, є докази поведінки – обмови, повідомлення суперечливих даних та ін. [5, с. 260]. 

Підсумовуючи викладений матеріал, можна зробити висновок, що допит неповнолітніх осіб має свою 

складність та особливість. Слідчий повинен враховувати вікові та індивідуальні особливості 

допитуваного для встановлення правильного психологічного контакту з ним, вибрати правильну тактику 
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спілкування , визначити коло запитань та передбачити можливі відповіді на них, оцінювати в ході допиту 

відповіді підлітка , вести допит у місці де підозрюваний буде почувати себе більш вільно. Відсутність 

встановленого контакту впливає на хід проведення допиту, та не дозволить слідчому повною мірою 

з’ясувати відомі допитуваному обставини події. Усі ці дії дають можливіть слідчому швидше досягнути 

мети проведеної слідчої (розшукової) дії. 
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БАНГАЛОРСЬКІ ПРИНЦИПИ ПОВЕДІНКИ СУДДІВ:  

ОСНОВНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ДОКУМЕНТ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕТИЧНИХ 

СТАНДАРТІВ ПОВЕДІНКИ СУДДІ 
 

Суддівський корпус постійно перебував під наглядом громадськості, адже професія судді є унікальною. 

Наділені державною владою вирішувати правові спори іменем держави, судді щоденно зустрічаються з 

великою кількістю людей різного віку, статі, освіти, культури, національностей, соціального походження та 

статусу, психофізіологічних типів, – які є сторонами по справі, свідками, представниками і т.д. 

Враховуючи необхідність існування компетентного, незалежного та безстороннього суду для захисту прав 

людини, а також з огляду на те, що довіра до суду та судді, зокрема у питаннях моралі, чесності та непідкупності 

судових органів займає першочергове місце у сучасному демократичному суспільстві, суддівська етика стала 

надзвичайно важливою темою. Саме тому одним з найважливіших кроків міжнародної спільноти в сфері 

регулювання суддівської етики стало прийняття Бангалорських принципів поведінки суддів, схвалених 

резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН No 2006/23 від 27 липня 2006 р. [1]. 

Прийняття цього документа забезпечило перехід на новий етап регулювання питань, пов’язаних із 

статусом суддів та загальних принципів діяльності судової влади на міжнародний рівень. Вказані 

принципи були враховані багатьма країнами світу при розробці кодексів поведінки суддів. До таких країн 

належать Англія і Уельс, Болгарія, Болівія, Венесуела, Німеччина, Греція, Індонезія, Йорданія, Латвія, 

Литва, Мексика, Нідерланди, Сербія, Словенія, Україна та інші [2, с. 272]. 

Цей документ закріплює основні етичні вимоги до суддів, які б слугували своєрідним орієнтиром 

належної поведінки, серед яких: чесність та непідкупність, об’єктивність, недопустимість використання 

авторитету власної посади у власних інтересах чи інтересах інших осіб, компетентність та старанність. 

Саме Бангалорські принципи поведінки суддів закріпили стандарти етичної поведінки суддів, які 

міжнародними експертами адресовані суддям в якості інструкції, а судовим органам для використання в 

якості базових принципів регламентації поведінки суддів. Вказані принципи та правила їх застосування 

покликані також сприяти кращому розумінню та підтримці правосуддя з боку представників виконавчої 

та законодавчої влади, адвокатів та суспільства в цілому. 

Саме Бангалорські принципи поведінки суддів закріпили стандарти етичної поведінки суддів, які 

міжнародними експертами адресовані суддям в якості інструкції, а судовим органам для використання в 
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якості базових принципів регламентації поведінки суддів. Вказані принципи та правила їх застосування 

сприяють кращому розумінню та підтримці правосуддя з боку представників виконавчої та законодавчої 

влади, адвокатів та суспільства в цілому. Для досягнення вказаних цілей закріплено основні принципи 

діяльності суддів: незалежність, об’єктивність, чесність та непідкупність, рівність, недопустимість 

використання авторитету власної посади у власних інтересах чи інтересах інших осіб, компетентність та 

старанність, дотримання етичних норм.  

Кожен із розділів Бангалорських принципів поведінки суддів присвячений регламентації одного із 

вказаних принципів, містить ідеальну модель поведінки судді в описаній ситуації. Зокрема, вказується на те, 

що поведінка судді в ході судового засідання та за стінами суду має сприяти підтримці та зростанню довіри 

суспільства, представників юридичної професії та сторін по справі до об’єктивності суддів та судових органів 

(п.2.2); суддя демонструє бездоганну поведінку навіть з точки зору стороннього спостерігача (п. 3.1); суддя 

дотримується етичних норм, не допускаючи прояву некоректної поведінки при здійсненні будь-якої 

діяльності, що пов’язана з його посадою (п. 4.1 ); суддя вживає розумні заходи для збереження та розширення 

своїх знань, удосконалення практичного досвіду та особистих якостей, необхідних для належного виконання 

ним своїх обов’язків, використовуючи для цих цілей засоби навчання та інші можливості, що в умовах 

судового контролю мають бути доступні для суддів (п. 6.3); суддя підтримує порядок та дотримується етикету 

в ході всіх судових розглядів та поводить себе терпляче, гідно та ввічливо по відношенню до сторін судового 

засідання, присяжних, свідків, адвокатів та інших осіб, з якими суддя спілкується в своїй офіційній якості (п. 

6.6); суддя не повинен займатися діяльністю, що несумісна з старанним виконанням судових функцій (п. 6.7). 

У Бангалорських принципах поведінки суддів формування стандартів поведінки суддів 

обґрунтовується тим, що довіра суспільства до судової системи, а також до авторитету судової системи в 

питаннях моралі, чесності та непідкупності судових органів займає першочергове місце в сучасному 

демократичному суспільстві. 

Бангалорські принципи розглядаються як визначний міжнародно-правовий акт у сфері суддівської 

етики на глобальному рівні із ознаками кодифікованого акту, оскільки жоден документ не містить таких 

детальних правил регулювання вказаної сфери. Про успіх цього документа свідчить широке використання 

як на рівні міжнародних судів, так і на рівні національних судових систем. У вказаних принципах 

закладені нові підходи до регулювання питань суддівської етики, зроблено акцент на активній ролі суддів 

у підтримці необхідних стандартів поведінки та виконання суддівських функцій, а не на інституційних 

гарантіях незалежності судової влади, яке було зроблено у раніше прийнятих документах. 

Проте, деякі науковці звертають увагу і на недоліки Бангалорських принципів поведінки суддів, які 

стосуються практичної реалізації зазначених стандарті, зазначаючи, що Бангалорські принципи 

являються інструкцію для членів суддівського самоврядування, а не систему обов’язкових етичних 

стандартів поведінки. Самі стандарти сформовані виключно в загальному вигляді, без визначення 

конкретних механізмів перетворення їх у реальність (не розглядаються питання тягаря доказування, не 

визначаються можливі види покарання, які можуть застосовуватися до судді у випадку порушення 

передбачених Бангалорськими принципами правил поведінки) [3, 16]. 

Однак, з огляду на активне використання положень Бангалорських принципів поведінки суддів 

національними органами, та втілення вказаних принципів в нормативних документах держави, вважаємо, що 

Бангалорські принципи поведінки суддів вирішують важливі завдання з приводу представлення суддів як 

активних учасників, які повинні самостійно підтримувати високі стандарти у сфері відправлення правосуддя. 
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ГАБІТОЛОГІЯ: ЇЇ СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ 
 
Ідентифікація людини за ознаками зовнішності може бути визначена як галузь криміналістичної 

техніки, яка вивчає ознаки зовнішності та методи їх використання для встановлення особистості. Ця 
галузь криміналістичної технології називається габітологією [1, с. 210]. 

Основний зміст габітології складається з інформації про суттєво значущі характеристики зовнішності 
людини, які сприймаються зором, їх відображенням, науково-технічними засобами та методами збору, 
вивчення та використання цих даних для встановлення особистості [2, с. 640]. 

Актуальність цієї теми пов'язана із тим фактом, що криміналістичне використання інформації про 
зовнішній вигляд людини охоплює практично всю правоохоронну діяльність. Слідчі, використовуючи 
дані про зовнішність людини, збирають докази і перевіряють наявну інформацію. Досить назвати таку 
слідчу дію ідентифікацією, яка заснована на використанні ознак зовнішності для встановлення 
причетності або неучасті особи до певної події, яка знаходилося в полі зору слідства. 

Пошук і запис інформації про появу злочинця, а в деяких випадках жертви або зниклої безвісти особи, 
є одним із пріоритетних завдань судово-медичного експерта, який працює на місці події. 

В даний час теоретичні основи портретної ідентифікації особистості, система опису зовнішності 
людини, дослідження оперативної і слідчої ідентифікації особистості, визначили частоту ознак, які 
зустрічаються і є найбільш помітними, запропоновані способи об'єктивізації визначення зовнішнього 
вигляду, щоб описати їх [3, с. 34]. 

Питаннями, що пов’язані із особливостями ідентифікації особи за зовнішніми ознаками приділяли 
увагу такі вчені з криміналістики – М. І. Авдєєв, Р. С. Бєлкін, К.В. Бугаєв, О.Н. Васильев, Ю.П. Дубягін, 
A.M. Зінін, В.Н. Звягін, В.Я. Колдін, В.П. Колмаков, Ю.М. Кубіцький, Є.Р. Россинський, А.В. Савушкін, 
В.А. Снетков, Н.В. Терзієв, Н. П. Яблоков, К.О. Чаплинський та інші. 

Взагалі, криміналістична габітологія (лат. crimen – злочин + habitus – зовнішній вигляд людини, її 
будова тіла + гр. logos – вчення) – це галузь криміналістичної техніки, що ґрунтується на засадах анатомії, 
антропології, біології й охоплює систему теоретичних положень про зовнішні ознаки людини, а також 
сукупність методів і науково-технічних засобів, що забезпечують збирання, дослідження і використання 
відповідних ознак для ототожнення особи [4, c. 87]. 

Так, серед кримінологів загальновизнано, що габітологія вивчає сліди - ознаки зовнішньої структури 
людини та їх використання в процесі досудового та судового слідства. Єдиного підходу до використання 
терміна "габітологія" не існує. Вчені-криміналісти також використовують термін "габітоскопія". 

Криміналістична габітокопія (лат. Crimen - злочин + habitus - зовнішній вигляд людини, її статура + 
гр. Scopeo - розглянути) - криміналістичне вчення про ознаки зовнішності людини, їх матеріальні та 
ідеальні образи, про спосіб їх використання ознаки встановлення фактів, що мають значення для 
проведення досудового розслідування у кримінальних справах злочинів та їх попередження.  

Як бачимо, габітоскопія вивчає криміналістичну ідентифікацію людини за ознаками зовнішності, є 
галуззю криміналістичної техніки, яка охоплює дослідження, систематизацію, оцінку ознак зовнішності з 
метою застосування прийомів та методів ідентифікації особи. 

Що стосується історичного аспекту проблеми, то, наприклад, на початку 90-х років минулого століття 
у підручнику з криміналістики було передбачено спеціальний розділ «Криміналістична ідентифікація 
людини за зовнішнім виглядом». Ідентифікація людини за ознаками зовнішності можлива лише тому, що 
кожна людина наділена природою унікальним набором ознак зовнішності, і ці ознаки притаманні лише 
цій людині на відповідному етапі її розвитку. Зміни у зовнішності людини можуть відбуватися з різних 
причин, у тому числі навмисно [5, с. 100]. 

Людина наділена даними, що забезпечують її життєдіяльність. їх можна класифікувати на три типи: 
фізичні, біологічні, соціальні. Це означає, що три види слідів притаманні людині відповідно. Так, на місці 
події людина (злочинець, жертва, свідок) залишає сліди, які мають інформацію про неї. 

1. Фізичні дані характеризують будову людського організму. 
2. Біологічні дані характеризують функціональну діяльність людини як біологічного механізму в 

соціальному середовищі. 



63 

3. Соціальні дані характеризують людину як суб’єкта правовідносин, соціальних відносин [6-7]. 
Фізичні дані людини, у свою чергу, бувають двох типів: зовнішні (анатомічні) та внутрішні 

(структурні). Зовнішні (анатомічні) дані характеризують будову людського тіла (голова, обличчя, руки, 
ноги, зуби, шкіра тощо). Внутрішні (структурні) дані характеризують зовнішню будову тканин, органів, 
різні виділення людського організму. 

Існує три типи біологічних даних людини: динамічні, голосові та мовленнєві. Динамічні дані 
означають рухові навички, що проявляються під час руху людини, в індивідуальній каліграфії, під час 
жестів, в голосі, манері поведінки. Голос - людські дані, джерело звукових доріжок. Завдяки голосу можна 
формувати окремі набори знаків - ідентифікувати людину за голосом, звуковою мовою. Мова - дані 
людини, є засобом спілкування з іншими. Криміналісти досліджують усну та письмову мову [6, с. 33]. 

Соціальні дані людини характеризують її як особистість. Усі соціальні дані можна об'єднати в окремі 
класи: персонографічні, психофізіологічні, ментальні, набір первинних, виробничих та ділових, моральних. 

Отже, криміналістична габітологія вивчає: габітоскопію – вчення про зовнішність, дактилоскопію, 
дентоскопію, криміналістичну дермоскопію обличчя. У процесі становлення та розвитку криміналістики 
як науки ознаки зовнішності людини піддавалися класифікації. Розроблялася методика опису ознак. 

Важливо усвідомлювати, що суть ототожнення людини за ознаками зовнішності полягає у 
встановленні конкретної людини за відображеннями в інших об'єктах (фотографії, описи зовнішності 
людини). Ця ідентифікація заснована на спеціально розробленій методології, побудованій на досвіді 
судової слідчої практики та даних анатомії, фізіології та антропології. Ця криміналістична методика 
називається "словесний портрет". До того ж, знання основних положень криміналістичної доктрини ознак 
зовнішності людини є необхідною умовою успішної роботи правоохоронців та майбутніх юристів. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

БАНДИТИЗМУ 
 

Криміногенна ситуація, що склалася в Україні, перетворилася на найбільш небезпечне соціальне зло, 

яке створює серйозну загрозу становленню та розвитку суверенної держави. Одним з чинників, що її 

обумовлюють, є наявність такого негативного соціального явища, як організована злочинність в усіх 

формах її прояву та бандитизму зокрема. Незважаючи на стабільну тенденцію до поступового зменшення 

кількості злочинів цього виду, бандитизм залишається одним з найбільш небезпечних 

загальнокримінальних проявів організованої злочинності. 
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Слід наголосити, що бандитизм являє собою один із найбільш небезпечних злочинів проти 

громадської безпеки. Функціонування в Україні банд, метою існування яких є вчинення озброєних 

нападів на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, створює загрозу життю, здоров'ю, 

власності осіб, перешкоджає нормальному здійсненню господарської діяльності, що створює стан 

незахищеності суспільства від злочинних посягань.  

Кримінально-правові аспекти збройних нападів, зокрема тих нападів, що були вчинених бандами 

ставали предметами вивчення такими вченими, як П.Є. Белінський, В.В. Василевич, А.Г. Гамзиков, 

Я.Ю. Кондратьєв, Д.А. Корецький, В.В. Лунєєв, Є.К.Марчук, Ж.В.Островський, А.В. Cавченко , 

В.В. Сташис, В.П. Тихий, М.Т. Хавронюк, Т.В. Шутемова та інші вчені. 

Все це зумовлює необхідність боротьби з бандитизмом, у тому числі й шляхом застосування заходів 

кримінально-правового характеру.  

Кримінальна відповідальність за бандитизм передбачена ст.257 Кримінального кодексу України (далі – 

КК) [1]. У цій статті бандитизм визначено як організацію озброєної банди з метою нападу на підприємства, 

установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі.  

Взагалі, бандитизм – це різновид організованої злочинної діяльності, яка включає: 1) організацію 

озброєної банди; 2) участь у банді; 3) участь у нападі, вчинюваному бандою. Для притягнення особи до 

відповідальності за ст. 257 достатньо вчинення нею хоча б однієї із зазначених дій [2-4].  

Визначальним для вирішення питань відповідальності за ст. 257 КК є поняття банди. ПВС своєю 

постановою № 13 від 23 грудня 2005 р. запропонував розуміння банди, виходячи з якого банда може 

становити собою не лише злочинну організацію, а й організовану групу, а її метою може бути вчинення 

лише одного нападу, який потребує ретельної тривалої підготовки 

Незалежно від того, що розуміти під бандою - лише злочинну організацію чи й організовану групу, 

вирішальне значення для застосування ст. 257 має встановлення таких специфічних для банди рис, як: а) 

озброєність; б) мета нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих громадян. Озброєність 

банди характеризується двома чинниками. Об’єктивно банда буде озброєна тоді, коли хоча б у одного з її 

учасників є предмети, які спеціально пристосовані для враження людей, не мають іншого 

(господарського, спортивного) призначення та на які поширюється спеціальний право- вий режим (вони 

є об’єктом дозвільної системи або носіння їх громадянам заборонено) [5, с. 3]. Це вогнепальна і холодна 

військова, мисливська і спортивна зброя, саморобна чи перероблена зброя (зокрема, обрізи), вибухові 

пристрої, інші аналогічні пристосування. При визначенні того, чи належать певні предмети до 

вогнепальної, холодної зброї, вибухових пристроїв, потрібно враховувати роз’яснення, які містяться у 

пунктах 2-4, 7 постанови ПВС № 3 від 26 квітня 2002 р. 

Разом з тим слід мати на увазі, що у зазначеній постанові питання про правовий статус пневматичної 

зброї, пристроїв для стрільби газовими, гумовими та іншими аналогічними зарядами вирішується 

стосовно не ст. 257, а статей 262 і 263. Тому відповідні положення не можуть бути прямо застосовані для 

визначення наявності чи відсутності озброєності як ознаки банди [4, с. 90]. 

Наявність пневматичних чи газових рушниць, пістолетів, револьверів, метальних, електрошокових чи 

інших аналогічних пристроїв має враховуватися як озброєність банди за умови, що вони належать до 

типів, використання яких громадянами потребує спеціального дозволу (зокрема пневматична зброя зі 

швидкістю польоту кулі понад 100 м/сек, газові пістолети і револьвери, газові балони, споряджені газом 

нервово- паралітичної дії). Використання бандитами зброї, на яку в установленому порядку видано дозвіл, 

не виключає озброєності банди. 

Разом із тим, в науковій літературі порушується питання про проблемність кваліфікації бандитизму, 

що стосується зокрема того, що відповідно до роз’яснень Верховного Суду України бандитизм має 

кваліфікуватися, як мінімум, за сукупністю з незаконним поводженням зі зброєю, бойовими припасами 

або вибуховими речовинами (ст. 263 КК) та статтею КК, яка передбачає відповідальність за вчинення 

нападу [6, с. 197]. Тобто після набрання чинності КК 2001 р. Верховний Суд України фактично відмовився 

від розуміння бандитизму як одиничного злочину, який містить ознаки одного складу злочину і 

кваліфікується за однією статтею (частиною статті) Особливої частини КК. Проте є у складі цього злочину 

є наявність таких обов’язкових ознак, як озброєність банди (яка неможлива без незаконного поводження 

зі зброю), а також вчинення нападу (готування до нього шляхом змови або іншого створення умов для 

його вчинення або безпосереднє вчинення цього злочину). 
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Невизнання бандитизму складеним злочином і категорична вимога кваліфікувати кожний кожен випадок 

його вчинення за сукупністю злочинів призвело до вкрай негативних наслідків. Перш за все, має місце 

недопустиме для правової держави подвійне вмінення при кримінально-правовій кваліфікація, що порушує 

закріплений ч. 1 ст. 61 Конституції України [7] загальновизнаний правовий принцип non bis in idem – ніхто не 

може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за той самий злочин більше одного разу.  

Як зазначає Навроцький В. О., посягання не може кваліфікуватися за нормою Особливої частини 

кримінального законодавства,якщо інша норма з числа вмінених цій же особі повністю охоплює скоєне 

[8, c. 429-433]. Як наслідок, при кваліфікації бандитизму суттєве посилення кримінальної відповідальності 

за бандитизм відбулося не через зміну кримінального законодавства, а лише шляхом штучного введення 

обов’язкової сукупності злочинів при кваліфікації бандитизму [9, с. 322]. 

Викладене дає підстави для висновку про необхідність повернення судової практики до визнання бандитизму 

одиничним складеним злочином, який охоплює також незаконне поводження зі зброєю та вчинення нападів на 

підприємства, установи, організації чи окремих осіб. Його кваліфікація за ст. 257 КК та іншими статтями Особливої 

частини КК має відбуватися лише в разі вчинення бандою нападів, за які санкціями відповідних статей Особливої 

частини КК передбачене більш суворе покарання порівняно з санкцією ст. 257 КК.  

Тому в науковій літературі наголошується на необхідності вдосконалення ст. 257 КК шляхом 

збільшення мінімального розміру основного покарання з п’яти до восьми років позбавлення волі, що 

відповідатиме ступеню суспільної небезпечності цього злочину і дозволить у більшості випадків 

уникнути кваліфікації за сукупністю зі ст. 257 КК окремих нападів, вчинених бандами [10, с. 248; 6]. 

Таким чином, в питанні кваліфікації злочину слід виходити не лише з позицій кримінального закону, 

судової практики, але й враховувати конституційні норми, що проголошені в нашій країні, яка прагне до 

розбудови правової демократичної держави, а також визначила вектор свого розвитку відповідно до 

європейських вимог.   
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ 
 
До одних із завдань покладених на органи прокуратури є створення, поширення, зберігання та 

використання інформації. Оприлюднення звітної інформації про діяльність прокуратури, яка підлягає 
постійному оновленню, та має системний характер. Взаємодія прокурорів із засобами масової інформації 
(далі за текстом – ЗМІ), як результат може підвищити авторитету органів прокуратури, суспільної 
правосвідомості та правової культури населення. Взаємодія прокуратури, та підтримка ділових зв’язків 
на місцевому, регіональному та загальнодержавному рівнях, з обов’язковим використанням не тільки 
етичних правил, але і нормами моралі та соціальної справедливості.  

Взаємодія органів прокуратури із ЗМІ, має закріплення в законодавстві України, а саме в Законі 
України «Про прокуратуру» та в Регламенті Генеральної прокуратури України. Так, відповідно до ч.4 ст.6 
Закону передбачено, що інформація про діяльність прокуратури оприлюднюється в загальнодержавних 
та місцевих друкованих засобах масової інформації і на офіційних веб-сайтах органів прокуратури.[1] 

За для реалізації статті 34 Конституції України, де передбачено що кожен має право вільно збирати, 
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій 
вибір,  органи прокуратури не менш як двічі на рік інформують суспільство про свою діяльність шляхом 
повідомлень у засобах масової інформації. [1; 2].  

До форм взаємодії Генеральної прокуратури України із ЗМІ належить прес-конференція, яка являє 
собою збори журналістів та інших представників ЗМІ, на якій обов’язково мають бути присутні не тільки 
Генеральний прокурор, але і його заступники, а в окремих випадках можуть бути начальники відділів, чи 
департаментів. Представники витупають з абсолютно різних питань про стан злочинності, законності і 
також підбивають підсумки роботи, інформують про стан злочинності та відповідають на запитання. 

Ще декілька різновидів взаємодії є виступи працівників Генеральної прокуратури в радіопрограмах і 
телевізійних ефірах.  Дану форму використовують за для інформування суспільства та зміцнення їх довіри.  

Знаходячись в процесі діджиталізації, яка включає осучаснення всіх ланок суспільства, і 
безпосередньо прокуратуру, важливою формою взаємодії є розміщення інформаційних матеріалів на веб-
сайті не тільки Генеральної, але і місцевих і навіть регіональної прокуратур.  

Іншою формою взаємодії є поширення прес-релізів, тобто повідомлення для преси, інформаційне 
повідомлення. Така форма є інформуванням суспільства про певні події або офіційну реакцію Генеральної 
прокуратури. Вони мають бути лаконічними за обсягом та містити інформацію лише про одну подію. 
Поширюються серед журналістів на брифінгах і прес-конференціях або надсилаються до редакцій, у тому числі 
електронною поштою з одночасним розміщенням на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.  

Наступною формою взаємодії є інтерв’ю. Сутність його полягає в одержанні інформації журналіста (інтерв’юера) 
від респондента у форматі «запитання–відповідь» з фіксацією відповідей, а потім оприлюдненням у ЗМІ. 

Будь-які повідомлення в засобах масової інформації, відповідно до Регламенту Генеральної прокуратури 
України, здійснюються в умовах прозорості, але з урахуванням ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» з огляду на можливість оприлюднення нормативно – правових актів та актів індивідуальної дії (крім 
внутрішньоорганізаційних), прийнятих прокурором проектів рішень, що підлягають обговоренню. [3] 

Отже, сучасна діяльність прокуратури потребує гласності, тобто певної взаємодії зі ЗМІ, з метою 
розповсюдження інформації, формування позитивної думки щодо вжитих органами прокуратури заходів, 
спрямованих на забезпечення законності і правопорядку, що викликає у людей почуття захищеності і 
довіри до працівників прокуратури. 
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